Lisa II a. Nõuded haljastute hooldusklassidele aastatel 2012-2013
Tehniline kirjeldus
Tööd
1. Haljasalade
hooldustööd
1.1. Niitmine

I hooldusklass

II hooldusklass

III hooldusklass

IV hooldusklass

Trimmeriga ei tohi niita noorte puude ümbrust ja heki/põõsaste aluseid, vältimaks tüvekahjustusi.
Hooldustööde käigus (trimmeri-, muruniiduki vm tehnikaga) vigastatud puud ja põõsad asendab Töövõtja omal
kulul.
1.2. Muru, rohtkate
Maksimaalselt 10 cm
Maksimaalselt 15 cm
Maksimaalselt 20 cm
Niitmine vastavalt
kõrgus niitmise
Lisale II b (iga objekti
hooajal (mai –
kohta näidatud):
september, vastavalt
• niitmine 3 korda
ilmastikutingimustele
hooajal: esimene
ja haljasalade
niide hiljemalt
seisukorrale)
15.06., teine niide
hiljemalt 20.07.,
kolmas niide
hiljemalt 01.09.
• niitmine 2 korda
hooajal: esimene
niide hiljemalt
01.07.; teine niide
hiljemalt 01.09.
• niitmine 1 kord
hooajal – hiljemalt
15.07.
1.3. Niitmise jäägid
Niitmine nii sagedasti, et Haljasaladelt niitmisjääke ei Haljasaladelt niitmisjääke ei Haljasaladelt
(kõnni- ja
nähtavaid niitmisjääke ei eemaldata välja arvatud
eemaldata välja arvatud
niitmisjääke ei
sõiduteedele sattunud teki või need siis kohe
sõidu- ja kõnniteedele
sõidu- ja kõnniteedele
eemaldata välja arvatud
niitmisjäägid
(samal päeval)
sattunud
sattunud
sõidu- ja kõnniteedele
eemaldada koheselt
eemaldada
sattunud
igal juhtumil ja
objektil)

1.4. Takistuste
ümbrused (postid,
puud, üksikud
põõsad,
põõsarühmad,
piirded jms)
1.5. Kevadine
haljasalade riisumine
ja kokkukogutud
prügi väljavedu

Ei tohi erineda muust
ümbrusest

Ei tohi erineda muust
ümbrusest

Kesksetel nähtavatel aladel
ei tohi erineda muust
ümbrusest

Kesksetel nähtavatel
aladel ei tohi erineda
muust ümbrusest

Hiljemalt 25.aprilliks

Hiljemalt 01.maiks

Hiljemalt 08.maiks (välja
arvatud alad, kus on lubatud
lehtede purustamine)

1.6. Sügisene lehtede
koristus ja väljavedu
(Kui sügisel ei
õnnestunud kõiki
lehti varase püsiva
lumikatte tõttu
koristada, teostatakse
lehekoristus kevadel
koos kevadise
haljasalade riisumise
ja kokkukogutud
prügi väljaveoga
samadel tähtaegadel
(vt p.1.5.)

Koristus üle nädala või
vastavalt vajadusele, et
üldilme oleks alati
korrektne, lehehunnikud
kohe (samal päeval) ära
vedada.

Koristus 2 korda sügise
jooksul. Esimesel koristusel
kokku kogutud lehtede
väljavedu peab olema tehtud
2 päeva jooksul peale kokku
kogumist, aga enne
puhkepäevi ja riigipühadeks.
Teine koristus peale enamuse
lehtede langemist, selle
koristuse algus
kooskõlastatakse Tellijaga,
peale selle 10 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu
lõpetatud. Esimese ja teise
lehtede koristuse vahel lehed
eemaldatakse sõidu- ja
kõnniteedelt haljasaladele,
vallid ja hunnikud ei ole
lubatud. Tellijaga
kooskõlastatult lubatakse
kasutada vastava tehnika
lehtede purustamiseks
kohapeal (välja arvatud
tänavaäärsed haljasalad), sel
juhul lehtede korralikult

Koristus 2 korda sügise
jooksul. Esimesel koristusel
kokku kogutud lehtede
väljavedu peab olema tehtud
2 päeva jooksul peale kokku
kogumist, aga enne
puhkepäevi ja riigipühadeks.
Teine koristus peale enamuse
lehtede langemist, selle
koristuse algus
kooskõlastatakse Tellijaga,
peale selle 10 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu
lõpetatud. Esimese ja teise
lehtede koristuse vahel lehed
eemaldatakse sõidu- ja
kõnniteedelt haljasaladele,
vallid ja hunnikud ei ole
lubatud. Tellijaga
kooskõlastatult lubatakse
kasutada vastava tehnika
lehtede purustamiseks
kohapeal (välja arvatud
tänavaäärsed haljasalad), sel
juhul lehtede korralikult

Ei teostata välja
arvatud prügi
kokkukogumine ja
väljavedu vastavalt
punktile 1.9. ja 1.10.
Ei koristata

1.7. Muru kate
1.8. Talve- ning
sügishooldusega
objektiivsetel
põhjustel kahjustatud
muru ja katted (Ette
võtta kõik
võimalikud ning
vajalikud meetmed
iga hooldusklassi
kõikidel objektidel
kahjustamise
vältimiseks)
1.9. Praht

1.10. Prahi väljavedu

1.10.1. Omavolilised
prügiladestused
(kõikidel
hooldatavatel
objektidel mitte
mingite
prügiladestuste
olemasolu ei ole
lubatud)

purustatud jäägid võivad
purustatud jäägid võivad
jääda haljasalale ühtlase
jääda haljasalale ühtlase
tasandamise tingimusel välja tasandamise tingimusel välja
arvatud sõidu- ja
arvatud sõidu- ja
kõnniteedele sattunud
kõnniteedele sattunud
Hooajal ja suvel muru katte kahjustamine kõikidel objektidel ning kõikide tööde teostamisel on keelatud.
Talve- ja/või sügishooldusega kahjustatud muru; kõik sellega rikutud ja kahjustatud
Ei teostata
kõnniteede servad ja murupinnad taastatakse:
- I, II, III hooldusklass – hiljemalt 01.05.,
- erandkorras (lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa) kooskõlastatult Tellijaga
– 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist

Iga päev kell 8 puhas,
üldilme alati korrektne

Iga päev hiljemalt kell 10
puhas välja arvatud
pühapäev.

Koristamine kaks korda
nädalas (esmaspäev ja
neljapäev), kell 14 puhas

Koristamine 1 kord
kuus, kuu esimesel
teisipäeval kellaks
16.00.
Keelatud on jäätmete ja prügi jätmine haljasalale või paigutamine avalikesse prügiurnidesse või –konteineritesse.
Kokkukorjatud praht ära vedada sama tööpäeva lõpuks, mitte ladustada mingil moel murule haljasala
territooriumil. Lubatakse kokkukorjatud prahiga kottide või teiste selleks kasutatud mahutite hoidmine tööpäeva
lõpuni kõvakattega mittesilmatorkavates kohtades.
Kohustuslik väljavedu 1
Kohustuslik väljavedu 2
Kohustuslik väljavedu 3
Väljavedu 1 kord kuus
tööpäeva jooksul, pärast
tööpäeva jooksul, pärast
tööpäeva jooksul, pärast
pärast maa-ala koristust
likvideerimist üldilme on likvideerimist üldilme on
likvideerimist üldilme on
korrektne
korrektne
korrektne

2. Puistu
hooldustööd

2.1. Hekid

2.2. Tänavapuud,
alleed
3. Istutusalad
3.1. Lillepeenrad
(lillevaasid, -kastid)
4. Linnamööbli
hooldus
4.1. Pingid

Juure-, kännu-, tüvevõsude lõikus kogu suveperioodi vältel.
Ei teostata
Sõidu-, kõnniteede ja treppide kohalt eemaldada segavad oksad.
Murdunud puud, puuoksad, puuharud, murdunud ja langenud põõsad eemaldada kohe
pärast murdmise avastamist.
Murdumisohtlike puude ja puuharude (nähtavad lõhed) eemaldada kohe pärast
avastamist.
Hooldatavatel territooriumidel erinevatel põhjustel langenud puud eemaldada koheselt
teavitades sellest Tellijat.
Kõikidel hooldusele kuuluvatel territooriumidel avastatud kuivade puude raie
kooskõlastades Tellijaga.
Kõigi raiete puhul raiejäätmed veetakse ära vastavalt Heakorra eeskirjadele (12 tunni
jooksul), mitte ladustada haljastu territooriumil.
Pügamine 2 korda
Pügamine 2 korda vastavalt
Pügamine 2 korda vastavalt
Ei teostata
vastavalt vajadusele ja
vajadusele ja liigile (esimese vajadusele ja liigile (esimese
liigile (esimese pügamise pügamise tähtaeg
pügamise tähtaeg
tähtaeg kooskõlastatakse kooskõlastatakse Tellijaga);
kooskõlastatakse Tellijaga);
Tellijaga); heki alune
ei tohi olla häirivat
ei tohi olla häirivat
rohitud; hekkides ei ole
umbrohtu; mittehekiliigid,
umbrohtu; mittehekiliigid,
umbrohtu;
kuivanud oksad kõrvaldatud. kuivanud oksad kõrvaldatud
mittehekiliigid, kuivanud
oksad kõrvaldatud.
Lõigata oksad sõidutee ja kõnnitee kohalt nii, et sõidutee kohal oleks vaba ruum 4 m kõrguselt, kõnnitee kohal 2,5
m. Tööde teostamisel arvestada puude lõikuse teostamise lubatud aega.
Ajal mil peenardes (vaasides, kastides) lilli ei ole (novembri algusest aprilli lõpuni), hoitakse nende pinnad siledate
ja puhastena (prahikoristus vastavalt objekti hooldusklassile), elementaarses korras, üldilme on alati korrektne. Siia
kuuluvad ka lillevaasid ja –kastid, kuhu on talveks männi- või kadakaoksad pandud.
Vajadusel inventari (pingid, prügikastid, lillevaasid ja –kastid või muu) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine
ootamatute vajaduste korral.
Kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või Ei teostata
Ei teostata
värvimiseelne pahteldamine – kooskõlastatakse
Tellijaga), värvitakse kevadel hiljemalt 01.maiks,
värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul
objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades
põhjustest Tellijale kirjalikult (värvimine vastavalt
esialgsele värvitoonile ja materjalile); vajadusel ka

4.2. Pinkide talvine
hooldus
4.3. Prügikastid

4.3.1.

4.3.2.
4.4. Prügikastide
hooldus

4.5. Mängu- ja
spordiväljakud koos
turvaalaga
4.6.
Mänguelemendid (ka
üksikult paiknevad)
ja liivakastid

täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine
ülevaatus) tagades, et pingid oleksid alati terved ja nende
väljanägemine korrektne. Pinkide puhastamine ja
pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms)
teostatakse jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad
ning asetseksid ettenähtud kohtades.
Pingid ja nende ümbrus
Pingid ja nende ümbrus
puhastatakse lumest iga
puhastatakse lumest iga päev
päev hiljemalt kell 8
hiljemalt kell 10
Tühjendamine ja selle
Tühjendamine ja selle
ümbruse puhastamine iga ümbruse puhastamine iga
päev hiljemalt kella 8-ks. päev hiljemalt kella 10-ks

Pingid ja nende ümbrus
puhastatakse lumest iga päev
hiljemalt kell 10
Tühjendamine vastavalt
täitumisele ja selle ümbruse
puhastamine vastavalt
vajadusele, aga mitte harvem
kui üle päeva

Ei teostata

Tühjendamine vastavalt
täitumisele ja selle
ümbruse puhastamine
vastavalt vajadusele,
aga mitte harvem kui
üks kord kuus
Ei teostata

Lisas II b (objektide loetelus) *-märgiga näidatud territooriumid – pöörata erilist
tähelepanu prügikastide täitumisele ning tagada iga tööpäeva jooksul korrektne
väljanägemine.
Talvisel hooldusel jälgida, et prügikastide ämbrid ja nende ümbrus oleks lumest
Ei teostata
puhastatud.
Kõik prügikastid remonditakse (välja arvatud betoonosad; vajadusel kinnituste, kaante, ämbrite vahetus,
värvimiseelne ettevalmistus; kõik vajalikud tööd kooskõlastatakse Tellijaga) ja värvitakse kevadel hiljemalt
01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades
põhjustest Tellijale kirjalikult; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine hooaja jooksul.
Puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) jooksvalt, et prügikastid oleksid kogu aeg puhtad.
Prügikastide elemendid (kinnitused, kaaned, ämbrid ja muud) peavad olema alati terved; rikutud või puuduolevad
asendatakse jooksvalt, tagades, et prügikastid oleksid alati korras, terved ja nende väljanägemine korrektne;
jälgida, et prügikastid oleksid ettenähtud kohtades (vajadusel urnide oma kohtadele paigutamine).
Koristus vastavalt II hooldusklassile, et üldmulje oleks alati korrektne.
Mängu- ja spordiväljakute hooldusnõuded on toodud eraldi (vt allpool)..
Koristus vastavalt II hooldusklassile, et üldmulje oleks alati korrektne.
Mängu- ja spordiväljakute hooldusnõuded on toodud Lisas II b.
2012.aasta maikuus kõikide hooldatavatel territooriumidel olevate mänguelementide ülevaatus, vastava akti
koostamine; hooaja jooksul tööd teostatakse vastavalt maikuus koostatud aktile (vajadusel – ohtlike,
amortiseerunud mänguelementide eemaldamine, puuduvate osade soetamine oma pädevuse raames – vt.allpool;

4.7. Talveliiva kastid

4.8. Muu
hooldatavatel
objektidel asuv
linnavara:
purskkaevud,
monumendid,
mälestussambad,
-märgid, -tahvlid
(Lisas II c näidatud
ka hoonetel asuvad),
infokivid,
skulptuurid, piirded,
käsipuud, kellad,
pesukuivatid,
riietuskabiinid jt
4.9. Vallasasjade
(linna inventari ehk
linnamööbli)
säilivuse tagamine
5. Jalakäijate teed
5.1. Trepid

5.2. Kõnniteed
(parklad)
Märkus: sõiduteed ei
kuulu hooldusesse
välja arvatud
Lisas II b näidatud

võimalusel teiste mänguelementide remont ja värvimine). Aastatel 2013 – 2013 – mänguelementide pidev hooldus
(hooldusnõuded on toodud eraldi – vt.allpool)
Korrektsed (terved, värvitud) kastid paigutatakse kõnniteedega (parklatega) hooldusalale Nõue ei esitata
libeduse saabudes (paigutada kastid mittesilmatorkavasse kohta, konkreetsed haljasalad
ja kastide asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale lumikatte
sulamist viiakse ära.
Linnavara hooldatakse vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Tagatakse linnavara puhtus: jooksev
puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited, mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine
hiljemalt 09.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras.
Metallpiirded, käsipuud värvitakse hiljemalt 01.06. Hooajal tagada nende korrasolekut ja korrektset väljanägemist,
vajadusel nende remont ja täiendav värvimine.
Monumendid, mälestusmärgid, mälestustahvlid, infokivid – jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited,
mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 09.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras.
Lilled, pärjad, kimbud jms eemaldada kohe pärast närtsimist, kunstlilled ja pärjad – pärast nende kõlbmatuks
muutumist.
Purskkaevud hoitakse pidevas korras ja puhtad, koristus (praht, lehed, oksad jms) toimub iga päev hiljemalt kell
09.00.
Kellad: kontroll, vajadusel pesemine ja puhastamine 1 kord kuus, kuu esimesel esmaspäeval.
Pesukuivatid: 2012.aasta maikuus kõikide hooldatavatel territooriumidel olevate pesukuivatite ülevaatus, vastava
akti koostamine; hooaja jooksul tööd teostatakse vastavalt maikuus koostatud aktile (vajadusel – ohtlike,
amortiseerunud pesukuivatite eemaldamine; võimalusel teiste pesukuivatite remont ja värvimine). Aastal 2013 –
pesukuivatite pidev hooldus, tagades, et need oleksid alati korras, terved, puhtad ja väljanägemine korrektne.
Piirkondades haljasaladel (konkreetsetel objektidel) asuvad vallasasjad antakse Hankija poolt üle üleandmisevastuvõtuakti alusel Lepingu sõlmimisel, kus Hankija ise jääb nimetatud vallasasjade suhtes kaudseks valdajaks.
Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise akti (HD Lisa III Hankelepingu projekt Lisa 3) allkirjastamise hetkest läheb
linna inventari juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijalt üle Töövõtjale.
Koristamine (pühkimine) toimub vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Talvel puhastatud lumest või jääst
ning vajadusel teostatud libeduse tõrje (vajadusel – vastavalt ilmastikutingimustele – teostada täiendavalt libeduse
tõrjet päeva jooksul). Treppide rentslite lagunemisest, uhtumisest kohe teatada Tellijale.
Kõnniteed (parklad) iga
Kõnniteed (parklad) iga päev Kõnniteed (parklad)
Nõue ei esitata
päev kell 08.00. pühitud; kell 10.00. (välja arvatud
tööpäeviti kell 12.00.
talvel lumi koristatud ja
pühapäev) pühitud; talvel
pühitud; talvel lumi
vajadusel teostatud
lumi koristatud ja vajadusel
koristatud ja vajadusel
libeduse tõrje –
teostatud libeduse tõrje – liiv teostatud libeduse tõrje – liiv
graniitkivi sõelmetega,
(soola kasutamine ei ole
(soola kasutamine ei ole

objektidel.

5.2.1.
Killustikukattega

lubatud, erandkorras ainult
fraktsioon 1-8 mm (soola lubatud, erandkorras ainult
Tellijaga kooskõlastamisel); Tellijaga kooskõlastamisel);
kasutamine ei ole
teede, kõnniteede, parklate
vajadusel täiendav lume- ja
lubatud, erandkorras
puhastamisel tekkinud
libedustõrje päeva jooksul;
ainult Tellijaga
lumevallide eemaldamine
kõnniteede ja jalgteede
kooskõlastamisel);
kõnniteede ning
vajadusel täiendav lume- puhastamisel vältida
kõnniteedega
puistematerjali sattumist
ja libedustõrje päeva
ristumiskohtades; peale sula,
murule; teede, kõnniteede,
jooksul; kõnniteede ja
lume pikaajalisel puudumisel
parklate puhastamisel
jalgteede puhastamisel
ning kevadel hiljemalt
tekkinud lumevallide
vältida puistematerjali
punktis 1.5. näidatud
eemaldamine kõnniteede
sattumist murule; teede,
tähtaegadel kõnniteekatte
ning kõnniteedega
kõnniteede, parklate
ristumiskohtades; peale sula, korralik puhtaks pühkimine
puhastamisel tekkinud
lumevallide eemaldamine lume pikaajalisel puudumisel liivast, killustikust; vajadusel
ning kevadel hiljemalt
kõnniteede pesemine; piirid
kõnniteede ning
selged ja teed umbrohuvabad
punktis 1.5. näidatud
kõnniteedega
tähtaegadel kõnniteekatte
ristumiskohtades; peale
korralik puhtaks pühkimine
sula, lume pikaajalisel
puudumisel ning kevadel liivast, killustikust; vajadusel
kõnniteede pesemine; piirid
hiljemalt punktis 1.5.
selged ja teed umbrohuvabad
näidatud tähtaegadel
kõnniteekatte korralik
puhtaks pühkimine
liivast, killustikust,
haljasaladele sattunud
killustik eemaldada;
sügisel ei tohi olla
puulehtede tõttu libedad;
kõnniteede pesemine nii,
et need oleksid alati
puhtad; piirid selged ja
teed umbrohuvabad;
teeääred korrektsed
(sirgeks lõigatud)
Kevadel hiljemalt 09.05. kõik killustikukattega teed tehakse korda (tasandamine,
Nõue ei esitata
killustiku lisamine – vastavalt olemasolevale materjalile).

kõnniteed
6. Veekogud, Narva
jõgi, nende kaldad,
ümbrused

Veekogude, nende kallaste ja ümbruste puhastamine vastavalt objekti hooldusklassile; prahi eemaldamine
kaldalähedasest veest kuni 3,5 kauguselt kaldast kevad, sügis ja suvehooajal – I kord nädalas (IV hooldusklass – 1
kord kuus vastavalt punktile 1.9. ja 1.10.), talvehooajal – vastavalt vajadusele.

II. Tehniline kirjeldus MÄNGU- JA SPORDIVÄLJAKUTE HOOLDUSNÕUDED
1. Igapäevane hooldus
Igapäevase hoolduse nõudmised (välja arvatud pühapäev):
Tulemus – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused on
tervikuna puhastatud hommikul kella 9.00-ks.
Liivaalade, kummimattidest aluste ja haljasalade puhastamine.
Kõnniteede ja platside pühkimine 5 x nädalas.
Teede ja elementide lumest ja liivast puhastamine 6 x nädalas.
Juhusliku prahi koristamine, prügikastide tühjendamine.
Liivalohkude täitmine ja silumine.
Elementide, pinkide, prügikastide puhtana hoidmine (vajadusel pesemine).
Grafiiti eemaldamine viivitamatult (va grafiitisein).
Mänguelementide mustusest pesemine ja desinfitseerimine (vajadusel).
2. Tehniline hooldus
2.1
Regulaarne ülevaatus (kontrollkäik) 1x kuus.
Tulemus – väljaku tehniline korrasolek, ohutuse tagamine ja esteetiline välisilme.
2.1.1.
Kontrollitakse üle aluskatted (kohendatakse kummimatte, liivaaladel täidetakse lohud).
2.1.2
Liikuvate osade (laagrite) määrimine, õlitamine.
2.1.3
Mutrite, poltide pingutamine.
2.1.4
Kettide, köite kulumise fikseerimine, vajaduse korral ennetavalt uute tellimine.
2.1.5
Liurennide keevisliidete jm korrasoleku kontroll.
2.1.6
Vedrukiikede kontroll (käepidemete olemasolu, maapinna kinnitus, vedru seisund).
2.1.7
Jäikade ja painduvate osade kokkupuute kohtade kontroll, et ei oleks ohtlikke vahesid, mis on vastuolus
ohutusnõuetega.
2.1.8
Mänguvahendite maapinna kinnituste kontroll.
2.1.9
Piirdeaedade ja väravate korrasoleku kontroll.
2.1.10
Puuduvate, rikutud ja ohtlike detailide loetelu koostamine.
2.1.11
Värvimist vajavate konstruktsioonide või osade fikseerimine (tuvastamine) aprillikuu aktis.
2.1.12.
Vajadusel väikse remondi teostamine (maksumus kuni 200 eurot).

2.1.13.

Remondi või asendamise vajavate osade või mänguelementide tellimine ja paigaldamine (maksumus rohkem kui 200
eurot) kooskõlastatakse Tellijaga ja teostatakse pärast Tellijalt kirjaliku nõusoleku saamist reservsumma arvelt või teiste
eelarveliste rahavahendite olemasolul.

3. Hooajahooldustööd
3.1
Konstruktsioonide ja elementide värvimine hiljemalt 15.maiks.
3.2
Mänguliiva liivakastides vahetamine hiljemalt 15.maiks.
3.3
Uue liiva toomine (mänguplatsialuseks) hiljemalt 15. maiks.
3.4
Kõik hooldustööd on vastavalt objekti hooldusklassile („Nõuded haljastute
hooldusklassidele“). Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmust, klaasikiludest, umbrohust jms vastavalt
hooldusklassile).
Üldised nõuded:
1. Haljasalade hooldustööde korraldamisel ning teostamisel järgida käesolevat tehnilist kirjeldust, kehtivaid jäätmehooldus- ja
heakorra eeskirju, Hankija juhiseid ning head kutsetava.
2. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed keskkonnaohutuse tagamiseks.
3. Haljasalade risustamise korral kolmandate isikute poolt teavitada Hankijat tekkinud olukorrast koheselt pärast avastamist.
4. Tagada Hankija informeerimise hooldatavatele objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest
sündmustest, mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada või omandanud ebasündsa väljanägemise.
5. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed Hankija vara ohutuseks, säilimiseks
ja korrasolekuks ning kolmandate isikute vara ohutuseks.
6. Kõnniteede mehhaanilisel puhastamisel võivad liikuda ainult hooldussõidukid Liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides sätestatud korras. Liikluseeskirja § 17 kohane maaomaniku luba liiklemiseks väljaspool teed väljastatakse Hankija poolt
kirjalikus vormis koheselt pärast hankelepingu sõlmimist. Eduka pakkumuse esitanud pakkuja esitab hiljemalt pakkumuse edukaks
tunnistamisele järgnevaks 15. päevaks hankijale vastavasisulise kirjaliku taotluse, lisades sellele hooldussõidukite loetelu koos
registreerimistunnistuste koopiatega. Teedeväliseks liiklemiseks kasutatavate hooldussõidukite registrimass ja laius ei tohi takistada
lepingu kohast täitmist ega tekitada kahju keskkonnale ja Hankija varale. Hankija poolt aktsepteeritud taotluses nimetamata sõidukite
kasutamine teedeväliseks liiklemiseks on keelatud.
ja Hankija varale. Hankija poolt aktsepteeritud taotluses nimetamata sõidukite kasutamine teedeväliseks liiklemiseks on keelatud.

