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Illuka kalmistu ohtlike puude raie
Iisaku 29.11.2019
Hinnapakkumused esitada 6.detsember 2019.a (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-mailile
martin.miller@alutagusevald.ee. Täiendav informatsioon telefonilt 3366916 või e-maililt
martin.miller@alutagusevald.ee.
Tehniline kirjeldus
Objekti nimetus: „Illuka kalmistu ohtlike puude raie“
Asukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Illuka küla
Lähiaadress: Kalmistu (22901:001:0386)
Eesmärk: Kalmistul on 30 puud muutunud ohtlikuks kalmistu külastajatele ja tuleb langetada.
Puud on märgitud. Puude rinnasdiameeter varieerub u. 7 cm – 50 cm.
Töö valmimine valmimine: detsember 2019.
Tööde mahud:
Töövõtu alla kuuluvad kõik käesoleva hinnapäringu täitmiseks vajalikud materjalid,
töövahendid, masinad, seadmed, tööjõukulu ja tööde organiseerimine ning juhtimine.
Töövõtja valib langetamise meetodi. Tööde käigus ei tohi kahjustada kalmistu inventari ega
haudasid. Kõik kahjustused tuleb likvideerida/asendada uutega Töövõtjal. Hauakivide
lõhkumisel tuleb Töövõtjal lõhutud kivi/plaat asendada uuega. Hauakivide/plaatide liigutamisel
tuleb need tagasi asetada samale asukohale.
Kui langetamise käigus vigastatakse läheduses kasvavat puud tuleb hinnata tekkinud kahjude
ulatus puule ja vajadusel Töövõtja omal kulul teeb võra hoolduse või langetab kahjustada
saanud puu.
Kõik tekkinud pinnakahjustused tuleb Töövõtjal likvideerida omal kulul.
Raietööde langetamise ajal vastutab kalmistu külastajate ohutuse eest Töövõtja. Ohuala tuleb
piiritleda.
Raiejäätmete kokku kogumise (ka raiejäätmete riisumine) ja utiliseerimise korraldab
Töövõtja.
Tööde ajakava tuleb Vallavalitsusega kooskõlastada vähemalt 3 päeva enne algust.
Töövõtja kohustub tegema ka selliseid töid, mis ei ole otseselt käesolevas Hinnapäringus
fikseeritud ja neid ei ole olnud võimalik täpselt kirjeldada, kuid hea tava kohaselt kuuluvad hea
üldmulje saavutamiseks tegemisele Töövõtja poolt käesoleva Hinnapäringuga võetud küsitud
tööde täielikuks täitmiseks.
Hinnapakkumus peab sisaldama:
1. Hinnapakkumust;
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
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Pakkumus peab olema jõus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
Hindamiskriteerium:
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.
Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:
Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:
1. ei leita sobivat lahendust või hinnad on vallavalitsuse reaalsetest võimalustest nii palju
suuremad, et hinnapakkumine ei ole vallavalitsusele sellise maksumusega vastuvõetav.
2. hinnapäringu menetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis
välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise.
3. vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära
rahastamisallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks
mis tahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa Hankija
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

