GREIDERDAMISE TEHNILINE KIRJELDUS

1. TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS
1.1. Teenuse teostamise kordade arv kujuneb vastavalt tee seisukorrale. Üldjuhul
teostatakse 2 (kaks) greiderdamist: kevadel ajavahemikul 01.04-01.06 ja sügisel
ajavahemikul 01.09-01.11. Vastavalt vajadusele võib Tellija tellida täiendavaid
greiderdamisi või ära jätta sügisese greiderdamise.
1.2. Tööde tellimuse nii kevadel kui ka sügisel (greidertavate teede elektrooniline kaart)
esitab Tellija Töövõtjale e-posti teel, koos ettepanekuga tööde teostamise järjekorra
osas. Pakkuja peab tagama reageerimisvõimekuse töödega alustamiseks nelja tööpäeva
jooksul alates tellimuse saamisest.
1.3. Greiderdamise täpsema aja valib Töövõtja vastavalt teel oleva kruusa omadustele ja
ilmastikule, arvestades greiderdamise järjekorra osas Töövõtja soovitusi.
1.4. Greiderdamist ei teostata, kui aukudes seisab vesi, kruuskate on ülemärgunud või
liigselt kuivanud.
1.5. Töövõtja tagab teostatud tööde kvaliteedi, tööde tulemusena likvideeritakse
ebatasasused ja löökaugud ning peab olema tagatud vajalik põikkalde pinnavee teelt
ärajuhtimiseks.
1.6. Pakkujal on oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorda
hinnata tee asukohas Tellija poolt antava elektroonilise kaardi abil.
1.7. Tellija ja Töövõtja võivad kokku leppida piirkonnas sarnaste teehöövli tööde
(teepeenarde mahalükkamine, teele veetud kruusa laialiajamine) teostamiseks hankes
väljakujunenud tunnihinnaga ilma täiendavat hankemenetlust läbi viimata.
1.8. Pakkuja tagab teenuse osutamisel GPS-seadme olemasolu greideril ning hankijale
reaalajas ligipääsu GPS seadme tulemuste jälgimiseks arvutist. Pakkuja tagab hankijale
võimaluse GPS raportite väljavõtmise 2 (kahe) kuu jooksul peale töö teostamist.
1.9. Töid alustatakse Elva Valla territooriumil vastavalt võidetud ning tellitud piirkonnas.
1.10.
Kaugemal asuvast garažeerimiskohast tööpiirkonnani sõitmist ei loeta tööaja
sisse. Tööpiirkonnas objektide vahel liiklemine loetakse tööaja sisse.
1.11.
Teede greiderdamine peab olema lõpetatud 21 kalendripäeva jooksul Tellijalt
vastavasisulise tellimuse saamisest.
1.12.
Punktis 1.4 kirjeldatud tingimustest tulenevad tööseisakud pikendavad tööde
teostamise tähtaega võrdselt tööseisakute pikkusega.
1.13.
Tööde lõpetamisega hilinemisel võib Tellija nõuda Töövõtjalt tööde
maksumuse vähendamist 100 eurot iga hilinenud päeva eest, kui viivituse põhjus on
tingitud töövõtjast olenevatest asjaoludest.
1.14.
Tööde teostaja peab tagama teede seisundinõuded peale tööde teostamist, teele
ei tohi jätta mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.

1.15.
Teede hööveldamise ajal peab masinal töötama vilkur.
1.16.
Töövõtja peab jälgime, et ei greidertataks lõike, kus on teostatud tolmutõrje.
Tolmutõrjega lõike võib greiderdada ainult Tellija loal.
1.17.
Greiderdamisel ei tohi teele tekkida tihedat lainetust („treppi“), tee servadesse
kruusa- või muukattematerjali valle. Tee greiderdus peab tagama tee profiilsuse
(põikiprofiili kalle vähemalt 2,5%). Greiderdamise käigud peab likvideerima teele
tekkinud augud ja rööpad (greiderdamisel peab tera lõikesügavus ulatuma aukude rööbaste põhjani ja mujal 1,5 kordse maksimaalse kruusa teraläbimõõdu sügavuseni)
juhul, kui teekatte kihi paksus seda võimaldab.
1.18.
Greiderdamise kaart on kättesaadav aadressilt:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dpQBDhlhtr_Kb3aPIUQG49eJ0aj8wYg&usp=sharing

