KULLAMAA OSAVALLA VALITSUS
reg. nr. 77000602

Meie 20.11.2019 7-2/19-144-1

Väikehange
Lagunenud katlamaja-saun-pesumaja lammutusprojekti koostamine
Hinnapakkumise lähteülesanne

20.11.2019

Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla
Lagunenud katlamaja-saun-pesumaja lammutusprojekti koostamine
Kinnistu nimi: Noortekeskus
Aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla, Noorte
Katastritunnus: 34202:001:0346
EHR: 120268640
1. Tööde tellija: Lääne-Nigula Vallavalitsus, (reg kood 75038598), aadress Haapsalu mnt
6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald 90801 Läänemaa.
1.1 Kontaktisik Kullamaal: Veiko Semilarski – majandusjuhataja tel 47 24 764, 5656
8373, e-post veiko.semilarski@laanenigula.ee
Hoone on kasutusest välja langenud ning ohtlik. Hoone asub Lääne-Nigula Vallavalitsusele
kuuluvad maal.
2. Teostatavad tööd:
2.1 Suuremas osas bituumenkatte lammutus ja utiliseerimine;
2.2 Väiksemas osas eterniitkatte lammutus ning utiliseerimine;
2.3 Puitkonstruktsioonide lammutus ning utiliseerimine;
2.4 Kivikonstruktsioonide lammutus, purustamine täitematerjaliks ning äravedu;
2.5 Lammutusplatsi tasandus.
NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00.
Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud
pakkumuste puhul hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.
3. Töövõtja selgitab välja lammutusplatsi läheduses pinnases olevad vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide (Matsalu Veevärk) ning elektrisüsteemide asukohad, et neid
mitte kahjustada.
4. Lammutustööde järgselt peab kogu plats olema tasandatud ning pinnases ei tohi olla
suuri kive ja lammutatud kivikonstruktsioonide osi, mis takistavad platsil edaspidist
haljastustööde teostamist.
5. Töövõtja esitab tellijale dokumendid, mis tõendavad jäätmete utiliseerimist.
6. Kivikonstruktsioonid purustatakse jämeda fraktsiooniga killustikuga sarnaseks
täitematerjaliks, mis kuulub hankijale.

7. Tehnoloogiast sõltuvalt peab töövõtja hindama tegevuse mõju ümbritsevale
elukeskkonnale (läheduses asuvad kortermajad, eramud, perearsti-ja hambaarstikeskus
ning raamatukogu) ning nägema ette vajalikud tegevused negatiivse mõju
vähendamiseks.
8. Purustatud kivimaterjali transpordib töövõtja lammutusobjektist ca 3 km kaugusel
asuvale laoplatsile.
9. Lammutatud hoone asukoht tuleb tasandada ümbritseva suhtes ühtsele tasapinnale ja
tihendada.
10. Kogu ehitusplats planeerida ja siluda selliselt, et see võimaldab ala hooldada niitmise
teel (murutraktoriga).
11. Pinnase vajumised üle 10 cm kuuluvad garantiikorras likvideerimisele.
12. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kuni 25% juhul kui eelarves
ettenähtud vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
13. Hankija valib töövõtjaks soodsaima pakkumise teinud ettevõtja.
14. Hankijal on õigus tunnistada hange osaliselt või täielikult nurjunuks kui tööde
maksumus ületab eelarves ettenähtud vahendid.
15. Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise
akti allkirjastamist.
16. Pakkuja esitab hinnapakkumised vormis, millele on kantud tööde hind. Pakkumises on
hind toodud käibemaksuta ja käibemaksuga. Juhul kui pakkuja ei ole
käbemaksukohuslane, tuleb pakkumisele teha vastav märge.
17. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.12.2019, pakkumuse kehtivus minimaalselt 60
päeva.
17.1 Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.
17.2 Pakkumise allkirjastab ettevõtte juht või tema poolt kirjalikult volitatud isik
17.3 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee
17.4 Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine
allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne
06.12.2019.“ ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja,
Kullamaa küla,90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Katrin Viks
Kullamaa osavallavanem

