AVINURME VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Avinurme valla teede ja tänavate pindamise
hanke korraldamine

17.05.2016.a.nr.50

Avinurme Vallavolikogu 18.04. 2016.a. otsusega nr. 108 kinnitati Avinurme valla teede
hooldus- ja remondikava 2016.aastaks. Lähtudes eeltoodust ning Avinurme valla
hankekorrast ja 2016 aasta hankeplaanist, Avinurme Vallavalitsus annab korralduse:
1.Korraldada valla teede ja tänavate pindamiseks hange alla riigihanke piirmäära.
2. Töö objektid
2.1. 640035 Põllu tänav ( km 0,760-1,495) külmakerkelise koha remont ja pindamine.
2.2. 1640036 Põllu põik (km 0,000-0,180 ) ühekordne pindamine.
2.3. 1640053 Ülejõe tänav (km 0,320-0,540 ) ühekordne pindamine.
2.4.1640054 Ülejõe põik (km 0,000-0,130 ) ühekordne pindamine.
2.5.1640020 Maetsma tee (km 0,000-0,610 ) 2,5 kordne pindamine eelpuistega.
3.Hanke korraldamiseks ja hindamiseks moodustada komisjon koosseisus:
Arvi Liiv komisjoni esimees, liikmed Aivar Parfojev ja Imbi Kaarama.
4.Kinnitada hinnapakkumuste esitamise viimaseks tähtajaks 06.06.2016 a.
kell 10.00.
5.Tööde teostamise lõpptähtaeg 15.08.2016.
6.Pakkumise kutse saata : OÜ-le Moreen , OÜ-le Vooremaa Teed , AS-le Teede REV-2,
OÜ-le Lemminkäinen Eesti, OÜ-le Hansura OÜ-le, OÜ-le Gravel EAE .
7. Pakkujatelt nõutav teehoiutööde tegevusluba.
8. Kinnitada hankedokument koos lisadega ( lisa korraldusele )
9.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10.Käesoleva korralduse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
/allkiri/
Aivar Saarela
Vallavanem

/allkiri/
Imbi Kaarama
Vallasekretär

Kinnitatud Avinurme Vallavalitsuse
17.05.2016.a.korraldusega nr.50
„Avinurme valla kruusateede renoveerimine „
HANKEDOKUMENT
Hankija:

Kontaktisik:

Avinurme Vallavalitsus, reg. nr 75023935
Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme vald
42101 Ida-Virumaa
tel 33 97 431, e-post avinurme@avinurme.ee
Arvi Liiv, arendus- ja planeerimisnõunik
Tel 33 97 442 , 53418723 e-post arvi@avinurme.ee

Hankemenetluse liik: Alla riigihanke piirmäära jääv hange, sest Hankija hinnangul
jääb tellitavate tööde maksumus alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäära.
Hankedokumentatsiooniga tutvumine:
Hange avalikustatakse Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee ning
hankedokumendid saadetakse väljavalitud firmadele e-posti teel. Hankemenetluses
osalejatel on võimalik esitada küsimusi ülaltoodud kontaktisikule.
Pakkujal peab olema teehoiutööde tegevusluba
HD vormil 1 esitada kirjalik kinnitus, et puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1
ja 2 nimetatud hankest kõrvaldamise alused
Volikiri, kui pakkumusele on alla kirjutanud isik või isikud, kes ei ole äriühingu juhatuse
liikmed.
Hanke objekt:
640035 Põllu tänav ( km 0,760-1,495 ) külmakerkelise koha remont ja pindamine.
640036 Põllu põik ( km 0,000-0,180 ) ühekordne pindamine.
1640053 Ülejõe tänav ( km 0,320-0,540 ) ühekordne pindamine.
1640054 Ülejõe põik (km 0,000-0,130 ) ühekordne pindamine
1640020 Maetsma tee ( km 0,000-0,610 ) 2,5 kordne pindamine eelpuistega
Pakkuja peab andma tehtavatele töödele ning kasutatavatele materjalidele ja toodetele
garantii vähemalt 2 aastat pärast tööde üleandmist-vastuvõtmist
Tööde teostamise lõpptähtaeg 15.08.2016.
Pakkumused esitada tööde ja objektide kaupa, vastavalt teetööde kirjeldustes
esitatud tabelile. Pakkumuses peab olema selgelt eristatav, kas maksumused on pakutud
käibemaksuga või ilma ( soovitav mõlemad välja tuua)

Pakkumuse koostamise kulud:
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud kuni
lepingu sõlmimiseni.
Pakkumuse hind on lõplik ja peab kehtima 180 päeva
Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
Lepingu sõlmimine
Leping sõlmitakse parima pakkujaga.
Kui pakkumuste maksumuste summa ületab vallaeelarves kohalike teede investeeringute
summa, sõlmitakse leping vähendatud töömahtudega.
Pakkumuse esitamine:
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06.juuni 2016.a.kell 10.00
Pakkumus tuleb esitada digitaalallkirjastatult aadressile avinurme@avinurme.ee või
paberkandjal adresseeritult Avinurme Vallavalitsusele, aadress: Võidu tn 9 Avinurme
alevik Avinurme vald 42101 Ida-Viru maakond märgusõnaga
„ Avinurme valla teede ja tänavate pindamine „
Hankedokumendi Lisad
Lisa 1_Maetsma tee töömahtude tabel, kululoend
Lisa 2_Maetsma tee teetööde kirjeldus
Lisa 3_Põllu tänava töömahtude tabel, kululoend
Lisa 4_Põllu tänava teetööde kirjeldus
Lisa 5_Põllu põik tänava töömahtude tabel, kululoend
Lisa 6_Põllu põik tänava teetööde kirjeldus
Lisa 7_Ülejõe tänava töömahtude tabel, kululoend
Lisa 8_Ülejõe tänava teetööde kirjeldus
Lisa 9_Ülejõe põik tänava töömahtude tabel, kululoend
Lisa 10_Ülejõe põik tänava teetööde kirjeldus
Vorm 1_ pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

