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PAKKUMUSJUHIS
Hanke nimetus:
Periood:

„Lumetõrje teenuse osutamine Puhalepa Osavalla teedel ja tänavatel“
01.12.2021-31.03.2022

Hankija:
Pühalepa Osavalla Valitsus, registrikood 77000542, aadress: Vallamaja,
Tempa küla, 92348 Hiiumaa pyhalepa@hiiumaa.ee
Hanke eest vastutav isik: Argo Valgma 5911 6641 argo.valgma@hiiumaa.ee .
Pakkumiste
esitamise
tähtaeg:
15.10.2021
osavalla üldmeilile pyhalepa@hiiumaa.ee

hiljemalt

kell

10.00

Pühalepa

Hanke lühikirjeldus:
Hange on jagatud osadeks, st Pühalepa osavalla territoorium on jagatud
neljaks lumetõrje piirkonnaks:
1) Hanke osa 1 : Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad (piirkond II)
2) Hanke osa 2 : Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade,
Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad (piirkond III)
3) Hanke osa 3 : Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste,
Hagaste külad (piirkond IV)
4) Hanke osa 4:
Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste,
Vahtrepa,Kerema, Pühalepa, Salinõmme, kalgi, Viilupi külad (piirkond V)
5) Kärdlas asuvad Pühalepa osavalla tänavad (piirkond I) kuuluvad hanke osa 1 koosseisu (Piirkond
II)
Piirkondade kaardid on pakkumusjuhendile lisatud (lisas 2).
Lumetõrjetöid tuleb teostada osavalla teedel ja tänavatel vastavalt hanke tingimustele.
Hanke tingimused
Pakkumus esitatakse tähtajaks osavalla meilile pyhalepa@hiiumaa.ee. Täpsustavad küsimused tuleb
esitada kirjalikult pyhalepa@hiiumaa.ee.
Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale. Pakkumuses tuleb ära näidata piirkond. Pakkuja peab
olema tutvunud piirkonnaga kohapeal, mille kohta pakkumuse esitab.
Pakkumusi hinnatakse iga osa kohta eraldi. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse majanduslikult
soodsaim pakkumus. Majanduslikult soodsaim pakkumus selgitataks välja lähtuvalt pakutavast 1
töötunni teenuse maksumusest.
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Kui üks pakkuja tunnistatakse edukaks mitme osa kohta tehtud pakkumuste põhjal, võib temaga
sõlmida ühe hankelepingu.
Hanke tehniline kirjeldus

1. Pakkuja on kohustatud:
1.1. teostama töid vastavalt kehtivale seadusandlusele, sh majandus- ja kommunikatsiooniministri
14.07.2015 määrus nr 92 „Tee seisundinõuded”. Käesolevas hankedokumendis kehtestatud
rangemate nõuete osas juhindub Pakkuja neist;
1.2. tagama tööde kvaliteedi ja järjepidevuse ning talihoolduse ööpäevaringse valve;
1.3. Pakkuja peab lähtuma teenuse osutamisel Hiiumaa Vallavalitsuse 11.09.2019 määrusest nr 5
“Pühalepa osavalla teede talihoolde juhend“
1.4. Käesoleva hankega ostetakse järgmiseid teenuseid: mehhaniseeritud lumekoristusteenus
Pühalepa osavalla talihoolduse piirkondade teedel ja platsidel.
1.5. Pühalepa valla teede talihooldus on jagatud 5 piirkonda vastavalt lisatud asendiskeemile.
Käesolev hange on jagatud osadeks vastavuses teede talihoolduse piirkondadele alljärgnevalt:
1.5.1.Hanke osa 1 : Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad (piirkond II)
1.5.2.Hanke osa 2 : Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade,
Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad (piirkond III)
1.5.3.Hanke osa 3 : Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu,
Puliste, Hagaste külad (piirkond IV)
1.5.4.Hanke osa 4: Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste,
Vahtrepa,Kerema, Pühalepa, Salinõmme, kalgi, Viilupi külad (piirkond V)
1.5.5.Kärdlas asuvad Pühalepa osavalla tänavad (piirkond I) kuuluvad hanke osa 1 koosseisu
(Piirkond II).
1.6. Teenuse eeldatav osutamise aeg on 01.12.21 – 31.03.22. Poolte kokkuleppel on võimalik
lepingut pikendada kuni kahel korral sarnase töö tegemiseks samaväärseks (talve)perioodiks, s.t
kuni 31.03.2024. (vajadusel võib teenuse osutamise aega muutuda varasemaks või hilisemaks).
1.7. Hankija täpsustab enne hankelepingu sõlmimist ja hankelepingu ajal tehnilise kirjelduse punktis
13. toodud valla teede nimekirja ja pikkuseid ning sõlmib lepingu täpsustatud tingimustel.
Hankelepingu ajal tehtud muudatuste kohta edastab Hankija Töövõtjale täpsustaud valla teede
nimekirja koos pikkustega.
1.8. Pakkuja peab enne pakkumuse esitamist kõigi nende valla teede talihoolde piirkondadega
(hanke osadega) kohapeal tutvuma, millele ta pakkumuse esitab.

2. Mehhaniseeritud lumekoristusteenus
2.1. Mehhaniseeritud lumekoristusteenus sisaldab järgmisi töid:
2.1.1.mehhaniseeritud lumekoristus valla teede talihoolde piirkondade teedel ja platsidel.
2.2. Mehhaniseeritud lumekoristusteenuse osutaja peab arvestama ja täitma järgmisi tingimusi:
2.2.1.omama valvetelefoni, kuhu saab vajadusel helistada ja mehhaniseeritud
lumekoristusteenust tellida, number avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes;
2.3. omama lumetõrjetehnikat, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
2.3.1.olema registreeritud Liiklusregistris ja omama kehtivat tehnonõuetele vastavuse kontrolli;
2.3.2.lumetõrjemasina võimsus on vähemalt 90 hj;
2.3.3.lumetõrjemasina väljalaskeaasta on mitte varasem kui 2005 a;
2.3.4.saha laius minimaalselt 2,7 m;
2.3.5.lumetõrjetehnika peab olema pakkuja omandis või kasutuses (vajalikud lepingud);
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2.3.6.lumetõrjetehnika peab paiknema Pühalepa valla talihoolduse piirkondades, mis
võimaldab tagada piirkonna teede lumehooldustööde teostamise vastavalt Hiiumaa
Vallavalitsuse 11.09.2019 määruses nr 5 sätestatud aja jooksul ning võimaldab tellida
teenust kahe tunnise etteteatamisega;
2.3.7.Üks vastava võimsusega lumetõrjemasin ja minimaalselt 2,7 m laiune sahk vastab hanke
ühe osa vajadustele. Igas piirkonnas peab olema vähemalt üks lumetõrjemasin koos
juhiga. Väiksemate hj traktori pakkuja loetakse nõuetekohaseks juhul, kui antud
piirkonnas ei esita pakkumist nõuetele vastava tehnikaga pakkuja.
3. Teenuste täpsed mahud, sagedused ja vajadused :
3.1. Talihoolet teostatakse valla teedel ja erateedel, mis on avaliku kasutamise lepingu alusel kantud
valla teederegistrisse.
3.2. Erateel, mis ei ole avalikus kasutuses, teostab või tellib teenuse osutajalt lumetõrjet eratee
omanik oma kulul.
3.3. Teede talihoolde teostamise järjekord:
1) valla hallatavate asutuste (koolid, lasteaiad jne) juurdepääsuteed/parklad, ettevõtted ja teed,
mida läbib koolibussi marsruut.
2) Valla külade kesksed teed, põhimõttel tihedamast asustusest hajaasustuse suunas.
3) Valla elanike registris olevate ja kohapeal elavate inimeste juurdepääsuteed kodudeni.
4) Erandina teostatakse valla kuludega lumetõrjetööd üksielavatele vanuritele erateedel või muul
juhul talihoolet korraldava isiku korraldusel.

4. Teedelt, tänavatelt ja platsidelt alustatakse lumesaju või tuisu ajal lume eemaldamist kui lumekihi
paksus on 10 cm või enam. Sõidetavus tagatakse hiljemalt 12 tunni möödumisel lumesaju või tuisu
lõppemisest.
5. Koolide ja lasteaedade parkimisplatsidel peab olema lumetõrje teostatud 7:30-ks.
6. Eriolukorra järgselt pikeneb hooldetsükli aeg 24 tunni võrra. Eriolukord – tugev lumesadu (üle 20
cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestusega üle 12 tunni. Eriolukorra fikseerib vallateede talihoolet
korraldav isik.
7. Lume raskuse all teele langenud puude korral võib ettevõtja lumetõrjetöö katkestada kuni
maaomanik takistuse likvideerib. Pakkuja peab Hankijat koheselt takistusest teavitama.
8. Maaomanik, kelle kinnistul lumetõrjetöid teostatakse peab tähistama (nt punase lehviga või
helkuriga tokiga) erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimlad ja muu.
9. Tee seisunditaseme kindlaksmääramist ja kontrolli lepingujärgsete talihooletööde üle teostab valla
talihoolet korraldav isik regulaarsete patrullsõitude käigus.
10. Lumetõrjetehnika rikke korral on Pakkuja kohustatud leidma asendustehnika ning koheselt
informeerima Hankija kontaktisikut.
11. Pakkuja vastutab materiaalselt töö teostamisel lõhutud teerajatiste, liikluskorraldusvahendite,
haljastus- või kommunikatsioonielementide eest, hüvitades tekkinud kahju valdajale.
12. Lume sahkamisel tuleb hoiduda mahasõitude ja suubuvate teede ummistamisest lumevallidega.
13. Juhul, kui lepinguga tellitud teenust ühes täis kalendrikuus ei vajata, kohustub
tellija tasuma töövõtjale valmisoleku tasu 100 eurot (millele lisandub käibemaks)
esitatud arve alusel hoolduspiirkonna kohta
14. Tellija võib lepingu lõpetada või rakendada leppetrahvi, kui ta on fikseerinud kolm
lepingutingimuste rikkumist teenuse osutaja poolt.
3

Pakkumusjuhis
Lk 4/9

15. Leppetrahvi summa maksimaalpiir on 1000 eurot.
16. Pühalepa osavalla teede nimekiri ja pikkused vaata käesolevate HD Lisa 4.
17. Pühalepa osavalla teehoolduspiirkondade asukohaskeem vaata käesolevate HD Lisa 5.
18. Pühalepa osavalla koolibussi marsruudid vaata käesolevate HD Lisa 6.
19. Hiiumaa Vallavalitsuse 11.09.2019 määrus nr 5 “Pühalepa osavalla teede talihoolde juhend“ HD
Lisa 7.

Pakkumuse esitamine, esitatavad kirjalikud andmed ja kinnitused

Pakkumus, mis sisaldab kõiki pakkumisjuhendis nõutud dokumente ja hinnapakkumust (seal hulgas
kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumente), tuleb esitada tähtajaks
Pühalepa Osavalla Valitsuse e-postile pyhalepa@hiiumaa.ee .
Täpsustavad küsimused tuleb esitada kirjalikult pyhalepa@hiiumaa.ee .
Pakkumus peab sisaldama muuhulgas pakkumusjuhise lisades toodud vormidele vastavat avaldust ja
hinnapakkumust (lisa 1 vorm I avaldus, lisa 1 vorm II töövahendid ja lisa 1 vorm III hinnapakkumus).
Pakkumuse iga dokument peab olema allkirjastatud paberkandjal või digitaalselt.
Pakkuja esitab volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud
isik või isikud ei ole äriregistri B-kaardile kantud juhatuse liikmed, kes omavad juriidilise isiku
esindamise õigust
Pakkuja esitab pakkumusjuhise lisas 1 toodud vormi kohase hankemenetluses osalemise avalduse koos
kinnitusega, et pakkujal puuduvad RHS § 95 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja
kinnitusega hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise kohta.
Pakkuja esitab teenuse osutamiseks sobiva tehnika olemasolu ja omandi- või kasutusõigust tõendavad
dokumendid.
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Lisa 1 Vorm I
Hankemenetluses osalemise avaldus
Hankija: Pühalepa Osavalla Valitsus
Hanke nimetus: Pühalepa osavalla teede talihooldus
Pakkuja andmed:
Nimi

________________________________________

Registrikood

________________________________________

Aadress

________________________________________

Kontaktisik ja tema andmed

________________________________________

Telefon

________________________________________

Elektronposti aadress

________________________________________

1. Kinnitame, et oleme tutvunud käesoleva hanke hanketeate, hankedokumentide ning
selle juurde kuluvate lisadega, nõustume nendes esitatud tingimustega ja soovime
hankes osaleda. Kinnitame kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud
tingimuste ülevõtmist.
2. Kinnitame, et meile oli antud võimalus saada selgitusi ja täiendavat teavet hanketeate
ja hankedokumentide kohta ning tutvuda tööde tegemise koha ja selle ümbrusega.
Kinnitame, et oleme teadlikud Hankija eesmärgist ning oleme arvestanud kõikide
tingimustega, mis võivad mõjutada hankelepingu maksumust.
3. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates ja hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud
hanke hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.
4. Kinnitame, et kõik koos käesoleva taotlusega esitatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
5. Kinnitame, et käesolev pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtajast
arvates.
6. Kinnitame, et me ei ole käesolevas hankes esitanud ühist pakkumust, olles ühtlasi
esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitut ühist pakkumust koos erinevate teiste
ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks
pakkumuses alltöövõtjana.
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7. Kinnitame, et me ei esita valeandmeid ning meil on olemas kõik hankelepingu
täitmiseks vajalikud vahendid.
8. Kinnitame, et meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud
käesoleva hanke Hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil Hankijaga
seotud ja kellele seetõttu teada olev info annab meile eelise teiste Pakkujate ees.

Pakkuja esindaja nimi:

______________________

Esindaja allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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Lisa 1 Vorm II
Töövahendid
Hankija: Pühalepa Osavalla Valitsus
Hanke nimetus: Pühalepa osavalla teede talihooldus
Pakkuja nimi: ____________________

Teenuse osutamiseks kasutatavad masinad ja seadmed
Käesolevaga kinnitame, et meil on hankelepingu kvaliteetseks täitmiseks järgmised
töövahendid ja seadmed:
Masina ja seadme
mark/mudel

Lisainfo (reg.number, võimsus,
lumesaha laius)

Omandivorm

Kui masin või seade ei kuulu Pakkujale, esitada kirjalik kokkulepe masina/seadme
kasutusõiguse kohta!

Pakkuja esindaja nimi:

______________________

Esindaja allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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Lisa 1 Vorm III
Maksumus
Hankija: Pühalepa Osavalla Valitsus
Hanke nimetus: Pühalepa osavalla teede talihooldus
Pakkuja nimi: ____________________

Teenuse osutamise maksumus
Käesolevaga kinnitame, et pakkumuse maksumuses kajastatud summad on Hankijale lõplikud
ning selles toodud summadele ei lisandu täiendavaid väljamakseid ega kulutusi.
Hankemaksumuses on välja toodud ühe piirkonna ühe tunni hinne:
Piirkonnad
Ühe tunni maksumus KM-ta Ühe tunni maksumus KM-ga
Piirkond I ja II
Piirkond III
Piirkond IV
Piirkond V

Pakkuja esindaja nimi:

______________________

Esindaja allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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PAKKUMUSJUHISE LISA 2
LUMETÕRJE PIIRKONDADE KAARDID
Dokumendid:
•

Hanke osa 1 : Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad (piirkond II)

•

Hanke osa 2 : Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla,
Palade, Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad (piirkond III)

•

Hanke osa 3 : Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu,
Puliste, Hagaste külad (piirkond IV)

•

Hanke osa 4: Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste,
Vahtrepa,Kerema, Pühalepa, Salinõmme, kalgi, Viilupi külad (piirkond V)

•

Kärdlas asuvad Pühalepa osavalla tänavad (piirkond I) kuuluvad hanke osa 1 koosseisu
(Piirkond II)

Kaardid on lisatud eraldi failina
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