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Hanketeade (VS)
Teate avaldamise kuupäev 01.02.2010
Hanke viitenumber 117001
Hanke nimetus Loo ja Iru asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis-ehitustööd

0 OSA: Üldandmed
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele? Ei

I OSA: Hankija
I.1)

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
OÜ Loo Vesi, 10451270, Saha tee 9f, EHAK: 4496, 74201 Eesti Kontaktisik: Ain Mutli Tel.: +372 6080705 Faks: +372
6080705 E-post: loovesi@loovesi.ee URL: http://www.loovesi.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.loovesi.ee
Lisateavet saab järgmisel aadressil:
OÜ Ekoekspert, Luise 4-42, Tallinn, 10142 Eesti Kontaktisik: Ranno Mellis Tel.: 5131448 Epost: ranno@ekoekspert.ee URL: www.ekoekspert.ee
Täiendavaid dokumente saab järgmisel aadressil:
OÜ Ekoekspert, Luise 4-42, Tallinn, 10142 Eesti Kontaktisik: Ranno Mellis Tel.: 5131448 Epost: ranno@ekoekspert.ee URL: www.ekoekspert.ee
Pakkumised või taotlused saata järgmisel aadressil: vt eelmainitud kontaktandmed:

I.2)

HANKIJA LIIK JA PÕHITEGEVUS
Hankija põhitegevus
Vesi

II OSA: Hankelepingu objekt
II.1)

KIRJELDUS

II.1.1)

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Loo ja Iru asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis-ehitustööd

II.1.2)

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teostamine
Ehitustööde teostamise koht: Jõelähtme vald, Harjumaa
NUTS kood: EE

II.1.3)

Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul
Rahaühik: Eesti kroon

II.1.5)

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Käesoleva riigihanke objektiks on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja/või rekonstrueerimine Loo ja Iru asulas
Jõelähtme vallas Harjumaal. Hange on jagatud 2 osaks. Mõlema osa peale kokku on peamiste tööde orienteeruvad
ümardatud mahud alljärgnevad:
- veetorustike ehitus ja/või rekonstrueerimine 14,8 km
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- isevoolse kanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 14,5 km
- survekanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 1,5 km
- sadeveekanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 0,9 km
- reoveepumplate ehitamine 4 tk
- reoveepumplate rekonstrueerimine 1 tk
- reoveepumplate lammutamine 1 tk
Torustike pikkuses sisalduvad ka vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine.
II.1.6)

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45231300-8, 45232431-2

II.1.7)

Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepinguga (GPA) Ei

II.1.8)

Hankeleping on jaotatud osadeks Jah
Pakkumus ühele või mitmele osale

II.1.9)

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

II.2)

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

II.2.1)

Üldkogus või ulatus
Tööde ulatus on täpsemalt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades. Valdava osa töödest moodustab
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja/või rekonstrueerimine tiheasustustingimustes. Paigaldamiselerekonstrueerimisele kuulub 5 reovee ülepumplat.
Hange on jaotatud kahte ossa ning planeeritud sõlmida 2 hankelepingut, eraldi Loo ja Iru asula osas (mahud toodud
lisas B)
Rahaühik: Eesti kroon

II.2.2)

Täiendavate hangete võimalused Jah

II.3)

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Hankevõimaluste kirjeldus: Lisaeelarve korral võidakse hankida täiendavate tööde teostamine.

Kestus päevades: 500

III OSA: Juriidiline-, majanduslik-, finantsiline- ja tehniline teave
III.1)

HANKELEPINGU TINGIMUSED

III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid
Nõutavad tagatised ja garantiid on alljärgnevad:
- Ettemaksu tagatis (ettemaks 5% Heakskiidetud Lepingusummast)
- Täitmistagatis 10% Heakskiidetud Lepingusummast Täitmisaja jooksul. Vähendatud Täitmistagatis 4% Lepinguhinnast
(ajaliselt viimase Vastuvõtuakti väljastamise seisuga) Puudustest Teatamise Ajavahemiku jooksul
- Tööde ja Töövõtja seadmete kindlustus
- Kolmanda osapoole kindlustus minimaalselt kindlustusjuhtumi kohta ja kokku 2 000 000 Eesti krooni
III.1.2) Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Lepingu rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja OÜ Loo Vesi, kes kasutab selleks omavahendeid ning KIK’ist
võetavat pikaajalist laenu.
Tasumine tööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele, seejuures tuleb arvestada:
- Ettemaks 5% Heakskiidetud Lepingusummast ettemaksu garantii esitamisel; Ettemaksu kinnipidamine 10 % igast
vahemaksest kuni tasaarvelduseni;
- Vahemaksed vastavalt teostatud töödele ja lepingu tingimustele igakuiselt;
- Lepingu täitmiseni kinnipeetavad summad 5 % igast vahemaksest. Kinnipeetud summa makstakse välja 56 päeva
jooksul alates viimase Vastuvõtuakti väljastamisest ning Töövõtja poolse Teatise esitamisest Insenerile;
- Ühtekuuluvusfondi realt kaasrahastatakse ainult ÜF mõistes abikõlblikke kulutusi, mitteabikõlblikud kulud
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(sadeveetorustiku maksumus ja kogu teostatud tööde käibemaks) tasutakse OÜ Loo Vesi poolt;
- Aktid ja arved tuleb koostada ÜF rakendusüksuse (KIK) poolt kehtestatud reeglite järgi (EL ÜF projektide
finantseerimise korra alusel, mis on avalikkusele kättesaadav SA KIK koduleheküljel www.kik.ee ning SA KIK kontoris
Narva mnt 7A, Tallinn)
- Maksete teostamise tähtaeg on kuni 56 päeva alates maksukõlbliku arve Insenerile esitamise päevast.
- leping sõlmitakse eesti kroonides, üleminekul eurole toimub tasumine eurodes vastavalt Eesti Panga kehtestatud
vahetuskursile.
III.1.3) Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm
Ühisele pakkumisele peab olema lisatud konsortsiumi liikmete poolt allkirjastatud eelleping või kavatsuste protokoll, mis
fikseerib, et kõik konsortsiumi liikmed vastutavad lepingu täitmise eest solidaarselt, et juhtliikmel on õigus saada ja
anda instruktsioone kõigi liikmete jaoks ja nimel ja et lepingu täitmise, sealhulgas maksete tegemise kohustus lasub
konsortsiumi juhtliikmel. Lisaks esitavad kõik ühispakkumises osalevad partnerid (pakkumise vormis identifitseeritud
isikute) nimetatud eellepingus volikirja oma esindaja määramiseks pakkumise esitamisega, hankelepingu sõlmimisega
ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks.
III.1.4) Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused Jah
Leping põhineb nn. „punane FIDIC” lepingu üldtingimustel („FIDIC ehitustöövõtulepingu tingimused ehitus- ja
inseneritöödeks tellija antud projektlahendi alusel, esimene väljaanne 1999”).
Lepingu üldtingimused hangib huvitatud isik iseseisvalt. Lepingu eritingimused on esitatud hankedokumentide
koosseisus.
III.2)
III.2.1)

OSALEMISTINGIMUSED
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega
seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja
(ühispakkumises iga konsortsiumi liige) esitab kirjaliku kinnituse, et
1) tema või tema seaduslik esindaja ei kuulu nende isikute hulka, keda on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmeid ei ole karistusregistrist
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv (RHS §
38 lg 1 p 1);
2) ta ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud või ei ole ta muus sellesarnases seisukorras
pakkuja asukohamaa seaduste kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 2);
3) pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste
kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 3);
4) tema või tema seaduslik esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel
tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;
2. Pakkuja (iga konsortsiumi liige) esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi selle kohta, et on nõuetekohaselt täidetud
õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused (seisuga mitte vanem kui 30 päeva enne taotluste
esitamiste tähtaega).
3. Pakkuja ( iga konsortsiumi liige) esitab enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi (seisuga mitte vanem kui 30 päeva enne taotluste esitamiste
tähtaega) selle kohta, et Pakkuja (iga konsortsiumi liige) on täitnud kohalike maksude tasumise kohustused.
4. Pakkuja (iga konsortsiumi liige) peab omama asukohamaa seaduste kohast registreeringut äriregistris. Pakkuja (iga
konsortsiumi liige) esitab Äriregistri registrikaardi väljavõtte või koopia registrikaardist enda registreerimise kohta
äriregistris (seisuga mitte rohkem kui kolmkümmend (30) päeva enne taotluste esitamise tähtaega).
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5. Pakkuja (iga konsortsiumi liige) peab omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringuid alljärgnevates
valdkondades:
• valdkond – ehitus. Tegevusala - ehitusjuhtimine
• valdkond – ehitus. Tegevusala – ehitamine. Tegevusala täpne liigitus - veevarustus ja kanalisatsioon
• valdkond – tööstus. Tegevusala - elektritööd
Pakkuja(konsortsiumi liige) esitab vastava MTR registreeringu väljatrüki koos vastutavate spetsialistide loeteluga.
Pakkuja võib registreeringu olemasolu elektritööde tegevusalal tõestada ka läbi tema poolt pakutud alltöövõtja vastava
registreeringu. Pakkuja (konsortsiumi liige), kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik, võib MTR registreeringu asemel
esitada tõendi registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris, mis tõendab pakkuja (konsortsiumi liikme)
õigust tegutseda oma asukohamaal valdkondades, mille kohta on käesolevas punktis nõutud registreeringu olemasolu.
Välisriigis registreeritud Pakkuja (konsortsiumi liige) peab arvestama sellega, et tema pakkumise edukaks tunnistamisel
peab ta riigihanke teostamiseks hankima Eesti Vabariigi MTR registreeringu enne lepingu sõlmimise tähtpäeva.
6. Pakkuja või tema poolt pakutud alltöövõtja peab omama Muinsuskaitseameti poolt väljastatud kehtivat tegevusluba
arheoloogiaalase järelevalve alal.
7. Pakkuja poolt esitatud kõik dokumendid ja kvalifitseerimise alased tõendused (andmed) peavad olema allkirjastatud
Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt, volitatud esindajal peab olema lisatud allkirjastamise õiguse kohta
volikiri.
8. Pakkujad peavad kavandama, et suurema osa teenustest osutavad nad ise. Alltöövõtt on lubatud, kuid alltöövõtjad
ei tohi omakorda tellida teenuseid alltöövõtu korras Torustike ehituse alltöövõtt ei tohi ületada 70% lepinguliste tööde
füüsilisest mahust (ehk torustike pikkusest).
Alltöövõtjate kasutamisel peab pakkuja lisama oma pakkumusele vormikohase kirjaliku kinnituse, et tema poolt
pakutavatel alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduses §38 lg 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise
alused.
Alltöövõtjad peavad töö teostamiseks omama töö olemusele, tehnilisele komplitseeritusele ja ulatusele vastavat
kvalifikatsiooni ja kogemust (teostanud vähemalt kaks sarnast tööd), mis on täpsemalt fikseeritud hankedokumentides.
Pakkuja peab esitama kõik dokumendid, mis on nõutud esitada vormikohaselt, ainult hankija poolt ette nähtud vormil.
Nimetatud vormid esitatakse huvitatud isikutele hankedokumentide kooseisus.
III.2.2) Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: Pakkuja (konsortsiumi)
viimase kolme (3) majandus-aasta (2007...2009) iga-aastane ehitustööde netokäive peab olema minimaalselt
I Osa pakkumisel osalemisel 40 miljonit eesti krooni igal aastal;
II Osa pakkumisel osalemisel 20 miljonit eesti krooni igal aastal.
Kui pakkuja esitab pakkumuse mõlemale osale, siis vastavate osade käibenõuded liidetakse.
Pakkuja esitab vormikohase väljavõtte pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) netokäibe kohta, s.h. eraldi
välja tuua ehitustööde käive
Lisaks esitab Pakkuja tõenduseks koopiad viimase kolme majandusaasta (2007 – 2009) aruannete nendest osadest,
kus on eelpoolnõutud info ehitustööde netokäibe kohta kajastatud.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja
(konsortsium) peab viimase viie (5) aasta jooksul (2005...2009) olema teostanud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistöid tiheasustuspiirkonnas torustike kogupikkusega vähemalt 40 km
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ning ellu viinud vähemalt ühe (1) reoveepumpla ehitus- või rekonstrueerimistööd, pumpla võimsusega vähemalt 10
m3/h., kusjuures vähemalt üks (1) leping peab vastama alljärgnevatele tunnustele:
- Osa 1 pakkumisel osalemisel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööd
tiheasustuspiirkonnas torustike kogupikkusega vähemalt 10 km;
- Osa 2 pakkumisel osalemisel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööd
tiheasustuspiirkonnas torustike kogupikkusega vähemalt 5 km.
Ehitustööd peavad pakkumuse esitamisel olema lõpetatud. Pakkuja peab olema nimetatud ehitustööd teostanud
korrektselt ja hea ehitustava kohaselt.
Pakkuja (konsortsium) esitab vormikohase loetelu teostatud sarnaste hangete kohta koos teostatud tööde maksumuse
ja lühikirjelduse, teostamise aja ja tellijate nimede ja kontaktandmete äranäitamisega.
2. Pakkuja (konsortsiumi) poolt esitatavad võtmeeksperdid peavad vastama järgmistele nõudmistele haridustaseme,
töökogemuse (staaž ning sarnastes projektides osalemine) ning muude oskuste osas:
- Projektijuhil peab olema kõrgem ehitus- või tehnikaalane haridus (4 või 5 aastase õppekava alusel), vähemalt 7aastane töökogemus sarnaste ehitusprojektide (vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ning rekonstrueerimine
asulatingimustes) elluviimisel, millest vähemalt 3 aastat projektijuhina, ta peab omama kogemust FIDIC lepingu alusel
ehitustööde läbiviimises (vähemalt ühe (1) „kollase” või „punase” FIDIC ehituslepingu elluviimine); ta peab olema
osalenud vähemalt ühe (1) ehitustöö läbiviimisel, mida rahastati Euroopa Liidu abiprogrammidest, saades kogemuse
avalikustamise nõuete täitmisel; ta peab omama heal tasemel eesti keele oskust kõnes ja kirjas (4 palli skaalal 1-5)
ning igapäevatööks vajalike arvutiprogrammide (s.h. Word, Excel, MS Project) kasutamise oskust.
- Objektijuhil peab olema kõrgem ehitus- või tehnikaalane haridus (rakenduslik kõrgharidus on aktsepteeritav),
vähemalt 5-aastane töökogemus sarnaste ehitusprojektide (vee- ja kanalisatsiooni-torustike ehitus ning
rekonstrueerimine asulatingimustes) juhtimisel objektijuhina või töödejuhatajana, juhtinud vähemalt ühe (1) sarnase
ehitustöö elluviimist torustiku pikkusega vähemalt 5 km asulatingimustes ning vähemalt ühe (1) reoveepumpla ehituspaigaldus- või rekonstrueerimistööde läbiviimist; omab heal tasemel eesti keele oskust kõnes ja kirjas (4 palli skaalal 15) ning igapäevatööks vajalike arvutiprogrammide (s.h. Word, Excel, AutoCAD) kasutamise oskust.
Kui pakkumus esitatakse mõlemale osale, siis võib pakkuja esitada projektijuhi kohale ühe võtmeisiku, objektijuht tuleb
pakkuda mõlemale osale eraldi (kokku 2 objektijuhti). Vastavad referentsid peavad olema kajastatud esitatavates
projekti- ja objektijuhi CV-des.
Pakkuja (konsortsium) esitab kõigi võtmeisikute vormikohased CV-d ja kõrgharidust tõendavate dokumentide (diplomi)
koopiad ning pakutud isikute poolt allkirjastatud vormikohased kinnitused selle kohta, et nad on pakkumise edukaks
tunnistamisel lepingu elluviimise perioodil pidevalt kättesaadavad ning täidavad kõiki nendele pandud ülesandeid
vastavalt lepingule ning kõrge kvaliteediga.
3. Pakkuja (ühise pakkumuse esitamise korral vähemalt konsortsiumi juhtivpartner) peab omama ehitustööde
teostamiseks vähemalt ühte ettevõttesisest kvaliteeditagamise süsteemi järgnevast loetelust:
a) akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tunnustatud kvaliteedisüsteemi sertifikaati (ISO 9001 või samaväärne);
b) kvaliteedikäsiraamatut, mis peab vastama Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt koostatud EE EH ST 02:2000
„Ehitusprotsessi kvaliteedisüsteemi koostamine” nõuetele;
c) ettevõttesisene kvaliteedisüsteem, mis peab vastama Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt koostatud EE EH ST 03:2000
„Ehitusprotsessi kvaliteedisüsteemi koostamine” nõuetele.
Pakkuja (konsortsium) esitab vähemalt ühe ülalloetletud dokumendi ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi
olemasolu tõendamiseks.
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III.2.4) Reserveeritud hankelepingud Ei

IV OSA: Hankemenetlus
IV.1)

HANKEMENTLUSE LIIK

IV.1.1)

Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus

IV.2)

HANKELEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID

IV.2.1)

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid

IV.2.2)

Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei

IV.3)

HALDUSALANE TEAVE

IV.3.2)

Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade Ei

IV.3.3)

Hankedokumentide saamise tingimused

Madalaim hind

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 26.03.2010 16:00
Dokumendid on tasulised: Jah
Hind: 500
Rahaühik: Eesti kroon
Makseviis ja –tingimused: Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul peale vastava taotluse
saamisest käesoleva hanketeate lisas A II) fikseeritud kontaktisiku e-posti aadressile (taotluse koopia esitada käesoleva
hanketeate punktis I.1) fikseeritud kontaktisiku e-posti aadressile) ning kui huvitatud isik on maksnud dokumentide
eest nõutud summa OÜ Loo Vesi arveldusarvele 10220044724015 SEB pangas Nimetatud taotluses peab huvitatud isik
ära tooma hanke nimetuse, registreerimisnumbri, pakkuja (taotleja) nime, tema kontaktisiku andmed, telefoni numbri
ning e-posti aadressi, kuhu hankedokumendid saadetakse. Hankedokumentide eest võetav tasu sisaldab käibemaksu ja
hankija esitab huvitatud isikule vastava arve. Hankedokumentide saatmisega seotud kulutused kannab dokumentide
ostja. Töömahuloendid xls-formaadis ning Joonised esitatakse ainult digitaalselt CD-l.
IV.3.4)

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
30.03.2010 11:00

IV.3.5)

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET

IV.3.6)

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

IV.3.7)

Pakkumuste avamise tingimused

päeva: 90

Pakkumuste avamise aeg: 30.03.2010 11:05
Pakkumuste avamise koht: OÜ Loo Vesi kontor, Saha tee 9F, Loo, Jõelähtme vald

VI OSA: Lisateave
VI.1)

TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA Ei

VI.2)

HANKELEPING ON SEOTUD ÜHENDUSE POOLT RAHASTATAVA PROJEKTI JA/VÕI PROGRAMMIGA Jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. „Jõelähtme valla Loo ja Iru asula
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine”. Projekti nr 2.1.0101.09-0015

VI.3)

LISATEAVE
Pakkumiseelne koosolek on planeeritud läbi viia 25.02.2010 algusega kell 11:00 OÜ Loo Vesi kontoris, Saha tee 9F,
Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa
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Punktis II.3) on antud ehitustööde kestus; sellele lisandub garantiiperiood (Puudustest Teatamise Ajavahemik) 24
kuud.
Lepingu keeleks on eesti keel.
VI.4)

VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS

VI.4.1)

Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Kiriku 2, Tallinn, 10130 Eesti Tel.: 6201 832 Faks: 6201 860 Epost: vako@rha.gov.ee URL: http://www.rha.gov.ee

VI.4.3)

Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Kiriku 2, Tallinn, 10130 Eesti Tel.: 6201 832 Faks: 6201 860 Epost: vako@rha.gov.ee URL: http://www.rha.gov.ee

VI.6)

KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei

VI.7)

KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

B LISA: Teave osade kohta
OSA 1
NIMETUS Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööd Loo asulas
1)

RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine Loo asulas. Reovee ülepumplate rekonstrueerimine ja
paigaldus.

2)

ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV) 45231300-8, 45232431-2

3)

KOGUS VÕI ULATUS
Peamiste tööde orienteeruvad mahud on alljärgnevad (täpsed mahud on esitatud hankedokumentide
töömahuloendites):
- veetorustike ehitus ja/või rekonstrueerimine 10,3 km
- isevoolse kanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 9,1 km
- survekanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 1,2 km
- sadeveekanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 0,9 km
- reoveepumpla ehitamine 1 tk
- reoveepumpla rekonstrueerimine 1 tk
- reoveepumpla lammutamine 1 tk
Torustike pikkustes sisalduvad ka vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine.
Suhteliselt suures osas toimub torustike paigaldamine ühisesse kaevikusse.
Pakkumuse koostamisel tuleb pakkujal võtta aluseks hankedokumentide Osas IV esitatud töömahuloendid, teostatud
tööde lõplikud kogumahud täpsustuvad tööde käigus ülemõõtmise tulemusena (punaneFIDIC).
Rahaühik: Eesti kroon

4)

KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus päevades: 500

6)

KAS RIIGIHANKE OSA ON SEOTUD PROJEKTI / PROGRAMMIGA, MIDA RAHASTATAKSE ÜHENDUSE
VAHENDITEST Jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. „Jõelähtme valla Loo ja Iru asula
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine”. Projekti nr 2.1.0101.09-0015

7)

KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei

8)

KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei
OSA 2
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NIMETUS Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööd Iru külas
1)

RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine Iru külas. Reovee ülepumplate paigaldus.

2)

ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV) 45231300-8, 45232431-2

3)

KOGUS VÕI ULATUS
Peamiste tööde orienteeruvad mahud on alljärgnevad (täpsed mahud on esitatud hankedokumentide
töömahuloendites):
- veetorustike ehitus ja/või rekonstrueerimine 4,5 km
- isevoolse kanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 5,4 km
- survekanalisatsiooni ehitus ja/või rekonstrueerimine 0,25 km
- reoveepumplate ehitamine 3 tk
Torustike pikkustes sisalduvad ka vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine.
Suhteliselt suures osas toimub torustike paigaldamine ühisesse kaevikusse.
Pakkumuse koostamisel tuleb pakkujal võtta aluseks hankedokumentide Osas IV esitatud töömahuloendid, teostatud
tööde lõplikud kogumahud täpsustuvad tööde käigus ülemõõtmise tulemusena (punaneFIDIC).
Rahaühik: Eesti kroon

4)

KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus päevades: 500

6)

KAS RIIGIHANKE OSA ON SEOTUD PROJEKTI / PROGRAMMIGA, MIDA RAHASTATAKSE ÜHENDUSE
VAHENDITEST Jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. „Jõelähtme valla Loo ja Iru asula
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine”. Projekti nr 2.1.0101.09-0015

7)

KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei

8)

KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei
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