EHITUSToONN TOOVOTULEPING Nr

Narva,
1. LEPINGU

mai2013

POOLED

Ktiesoleva lepingu (edaspidi "Leping") pooled on:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikoo d 7502982q asukoht
Peetri plats 5, 20308 Narva linn (edaspidi "Tellija", "Pool" vdi koos Triov6tjaga "pooled"), keda
esindab peaarhitekt (direktori asetditja) direktori iilesannetes Peeter Tambu, iihelt poolt
,

ja
Lemminkiiinen Eesti AS, registrikood 10114029, asukoht Betooni tn28, II4I5 Tallinn, (edaspidi
"Tcidvdtja", "Pool" vdi koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab prokurist Tarmo Trei, teiselt poolt.

2.

LEPINGIJ OBJEKT

Lepingu objektiks on Aleksander Pu5kinr tanav Tl rekonstrueerimine (edaspidi "Ehitis,,)
vastavalt Lepingu dokumentidele, ning Ehitise iileandmine Tellij ale.
2.2. Tdovdtja teostab Lepingu raames jiirgmised ehitustrjcid (edaspidi Ehitustood): Ehitustodd
vastavait koostatud ning kooskdlastatud projektile ja selle osadele. Ehitustcjride hulka kuuluvad
tcjode alustamiseks, teostamiseks, ldpetamiseks, iileandmiseks ja sihiptiraseks kasutamiseks
vajalike lubade (sh. kasutusluba) ja kooskOlastuste hankimine, samuti k6ik Ehitise
2,1,

ktiikuandmiseks, tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud m66distus-, katsetus - ja
seadistustood, millised on otseselt seotud Lepinguga miiiiratud todga ja mille eest Tellija

2.3.
2,4.

tiiiendavalt tasuma ei oea.
Lisaks kuulub Ehitustcicjde hulka ka nende rilesannete tiiitmine ja nende tcjcjde tegemine v6i
teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on
tavapiiraselt vajalik Ehitustoode teostamiseks ja Ehitise Tellijale iileandmiseks.
Ehitustotid, mis on pdhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest liihteandmetes, mis on
fikseeriturd Pooltevahelise kirjaliku aktrga ning mis pdhjustavad Ehitustodde mahu
suurenemist, loetakse lisatoodeks.

3. tirusArrnn
3.1.

Kiiesolevas Lepingus kasutatavad m6isted.
3.1.1.Ehituse toovdtulepingute iildtingimused (edaspidi ETU 2005) 3. jagu M6isted.

3,2' Poolte diguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, kehtivad normatiivid ja
juhendmaterjalid (sh hankedokumentide tehnilises kirjelduses toodud standardid), Eesti
Vabariigis kehtivad digusaktid, vastavad standardid, muud normatiivsed materjalid ja hea
3.3.

ehitustava. Normatiivide erinevustet j lirgida rangemaid normatiive.
Lepingu raames kasutatav termin "Leping" hdlmab endas k6iki ailpool loetletud dokumente,

kui konkreetsest s2ittest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised.
sii s dokurnentide piidevusj rirj ekord on j iir gmine

1.

2.
3.
4.
5.

:

Leping.
Riigihanke hankedokumentide tehniline kirjeldus, hankemenetluse kiiigus pakkujatele
antud kirjalikud selgitused, tiipsustused ja tiiiendused (Lisa 1);
Ehitusprojekt ,,Pu5kini ttinava ja Peetri platsi vahelise skviiiiri rekonstrueerimine", Tocj nr
1825HP09, AS K&H, Tartu, 2009; (Lisa2)."
T<idvdtja hinnapakkumus (Lisa 3);
Ehitustcicjde ajagraafik (Lisa 4);

6. Poolte vahel kirjalikult s6lmitud
7

.

kokkulepped, lisad, tiiiendused, muudatused. aktid ims
dokumendid;
Koosolekute ja ndupidamiste poolte allkirjadega protokollid.

4. TOOVoTJA KOHUSTUSED JA OIGUSED

4.1.

Tiitivdtjakohustub:
4.1.I' Teostama vdi korraldama Ehitusoode teostamise vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele
ja korrale. Ehitusiic,de osalisel v6i tiiielikul tellimisel alltoovodlte kaest jaab
Tellija ees tiiies
ulatuses vastutavaks Tddvdtja. Tciciv6tja koosk6lastab Tellijaga k6ik valitud uiltoo,rOtlud
enne nendega lepingu(-te) sdlmimist. Tciov6tja peab arvestama, et Tellija ei aktsepteeri
alltocivdtjaid, kellel puuduvad toode teostamiseks nduetekohased load jalv6i registreeringud.
Alltoov6tu alltoov6tt ei ole lubatud.

4.1.2. Hankirna kdik Ehitustoode alustamiseks ja tegemiseks ning Ehitise tileandmiseks vajalikud

alusandmed, load, haldusorganite ettekirjutused, tehnilised tingimused ning tasuma nendega
seotud kulud. Toovdtja saadab hiljemalt viis (5) tocipiieva enne Tcicide algust Tellijale
kirjaliku eelteate ehitustdode alustamise kohta.
4'L3. Kooskdlastama eelnevalt kirjalikult Tellijaga k6ik tcjcidega seotud reklaamid ja pressiteated,
paigaldama tcjcide alustamisel ehitusplatsile Lepingu perioodiks infoviidu lhiiirr, ehitise
omaniku, ehitusettervdtja, arhitekti, projekteerija, omanikujiirelevalve, ehitusloa, ehitamise
alustanaise ja ldpetamise tiihtaja ja ehitise otstarbe kohta.
4.L4. Ehitusttiode teostamise kliigus kinni pidama kdigist koostocis Tellijaga kokku lepitud
tiihtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Ehitustoode kvaliteedi. laigima Ehitustc;cide
teostamisel kehtivaid ehitamise normatiive ja standardeid, samuti Tellija soove, mis pole
vastuolus eelpoolmainitud normatiivide j a standarditega.
4.L5. Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna vdi Lepingu tiihtaegade iiletamise
vajadustest' Kui Tciovdtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetaiud vajadustest, puudub tal
6igus nduda Tellijalt Lepingu hinda iiletavate kulutuste hiivitamist ja lisaaeea Ehitustoode
teo stamiseks tagantj iirele.
4.f '6. Tciov6da tagab Ehitustricide teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tcicij6u
kasutarnise (sh projektijuht, objektrjuhO, samuti esitab Tellijaie andmed Ehitusto<jde vahetute
teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel noudmisel. projektijuhi ja
objektijuhi vahetamine v6ib toimuda ainult Tellija eelneval ndusolekul.
4'1.7. Viivitarnatult, kuid mitte hiljemkui kolme (3) tcioprieva jooksul alates hetkest, kui Toov6tia
sai vdi pidi teada naama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat sellisie
asjaolude ilmnemisest, millised vdivad takistada Ehitustrjrjde kohest alustamist, teostamist
vdi ldpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, llihteandmete, dokumentide vms.
vigadest vdi puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. jiirgimine
mdjutab Ehitustocjde kvaliteeti vdi ttihtaegset valmimist vdi tekitab ttiiendavaid kulutusi.
4.1'8' Kdrvaldama omal kulul mdistliku aja jooksul Toovdtja tegevusest vdi tegevusetusest
tulenevad puudused, mis on avastatud Ehitustoode ktiigus. Defektid, mis ilmnevad, 36
(kolmektimne kuue) kuu jooksul piirast Ehitise vastuvdtmist ja mille tekkimise eest vastutab
Toovdtj a, kdrvaldatakse Tciovdtj a kulul kokku lepitavaks tiihtaj aks.
4.1.9. Mitte peatama Ehitust<jid ega muutma ttihtaegu seoses vaidlustega Ehitustoode kvaliteedi,
mahu, teostuse vdi muudatuste iile, va j?irelevalve teostaja seaduslikul n6udmisel.
4.1.10. Hankima k6ik Ehitustocjde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja
konstruktsioonid vdi korraldama nende hankimise, tagama ehitusplatsil k6igi vajalike
seadmete ja muude tciovahendite olemasolu, samuti koosk6lastama Tellijaga ehitusprojektist
erinevad vdi seal maaramatamaterjalid enne nende paigaldamist.

4'Lll. Kooskdlastama eelnevalt Tellijaga
lahenduste kas

ehitusprojektist erinevate

v6i

seal

4.LI2' Vastutama hetkest, mil ehitusplats Toovdtjale Tellija poolt i.ile antakse, Ehitise siiilimise ja
korrashoiu eest kuni Ehitise ja Ehitustoode tileandmiseni. Toovdtja vastutab Tellija poolt

temale Lepingu alusel kirjalikult iile antud vara siiilimise eest.
4.L13. Tasuma igakuuliselt ehitusaegsed elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja krittekulud vastavalt
m66dikute niiitudele esitatud arve alusel. Vajalikud m66dikud paigaldab vajadusel Toov6tja.
4.1.I4. Kandrna materjalide, seadmete ja tcicivahendite juhusliku vargus., harri-ir. ning riknemise

riisikot.
4,1'I5. Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Ehitustoodes muudatusi Lepingus miiiiratud
korras.

4.r.16.Pidama Ehitustocjcle pzievikut, fikseerides selles jooksvalt tcjdde faktilise teostamise ja
kulgemise ning tagama Tellijale v6i Tellija esindajale vaba juurdepiiiisu Ehitustoode
pZievikuga tutvumiseks.

4.I'I7.

Jaryima ehitusplatsil tooohutuse, tootervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning
vastutama nende tAitmise eest. Tcicjvdtja vastutab ehitusplatsil toimuva tegevuse eest.
4'1.18. Tagana seoses Ehitustoode teostamisega Toovdtja valdusesse antud territooriumi korrashoiu

ja

koristama ldplikult Ehitis

ja

territoorium Ehitise tileandmise-vastuvotmise piievaks.
kdiki tehnosristeeme ja htiiilestada need
normaalseks toimirniseks. Kdikide mdddistamiste kohta esitab Tcicivdtja Tellijale vastavad
Sealhulgas tuleb enne Ehitise tileandmist kontrollida

akrid.

4.I.I9. Andma Tellijale iile ehitusprojekti pdhiprojekti staadiumis kolmes eksemplaris paberkandjal
ia CDrl, valminud projekteerimistood peavad olema kooskdlastatud k6igi seaduste"st,
regulal.sioonidest, projekteerimistingimustest ning hanke liihteiilesandest tulenevate
institutsioonidega. Andma Tellijale iile ehitamise dokumenteerimise n6uetele vastava
dokumentatsiooni (1.odde vastuvdtuaktid, Ehitise geodeetilise mahamiirkimise ja kaetud toode
aktid, ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide vastavustunnistused, taitedokumentatsiooni,
kasutus- ja hooldusjuhendid jms.) kahes eksemplaris. Teostus- ja triitejoonised edastatakse
Tellijalte vormistatuna elektroonilisel kandj al.
4.L20. Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud
kahju hiivitama.
4.I.2I. Koffal<lama Ehitustcicide teostamisega seotud ktsimustes noupidamisi, kaasates Tellija
esindaj ad. Esitama n6upidamiste protokollid Tellij ale koo skdlastamiseks.
4'I.22' Teenindusvedudel (pinnase-, konstruktsioonide jne. veod) kinni pidama veokitele kehtestatud
koormuspiirangutest. Kuna toid teostatakse linnas, siis vedude marsruut eelnevalt kirjalikult
kooskdlastada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskonna osakonna vastava spetsialisti ga.

4.2.

Tiiiivdtjal on 6igus.

4.2'L Lepingu dokumentidest k6rvale kalduda mddras, mis ei

muuda Ehitise pdhimdttelisi ja
funktsionaalseid lahendusi ja ei viihenda detailide, seadmete, kogu Ehitir. .rrdi selle iiksikute
osade vastupidavust, pikaajalisust, kvaliteeti (nn. mitteolulised kdrvalekaldumised), mis
Totivdtja parima arusaamise kohaselt v6iksid kaasa aidata Ehitise optimaalsemale
valmirrrisele vdi Ehitise kvaliteedi tagamisele ning mis ei n6ua kooskdlastatud ehitusprojekti
muutmist, fikseerides need k6rvalekalded ehitusplatsi piievikus ja tocijoonistes, millest iiks
eksemplar antakse iile Tellijale, kdrvalekaldumised kooskdlastatakse kirjalikult Tellijaga.
4'2'2. Ptistitada ehitusplatsil Ehitustoode teostamiseks vajalikke abirajatisi koosk6listatult
Tellijaga.
4.2.3. Saada llellijalt Ehitustocide teostamise eest tasu vastavalt Lepingus siitestatud tingimustele ja
korrale"

5.

TELL,IJA KOHUSTUSED JA OIGUSED

5.l.Tellija kohustub:
5'1'1' Andma Tocivdtjale iile Ehitustoode liihtematerjalid. Edastama Tciovodale igasugust
informatsiooni,. mis Tellija parima iiraniigemise tohaselt v6ib aidata
kaasa Ehitustoooe
kiiremale j a optimaalsemaie teostamisele.
seadusesVStma vastu Lepingus seitestatud tingimustel
Ehitustcjcid ja Ehitise. Viie todpiieva jooksul ptirast Ehitustocjde

5'1'2' Kooskdlastama

tileandmist esitama kirjalikud pretensioonid
vastuvdtuaktile.

ja konas valmis

v6i

Ehitustoode osa

v6i kirjutama alla teostatud toode

5"1.3. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tdopiieva jooksul alates vastavate
asjaolude
ilmnemisest inforrrLeerima To6v6tjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis
vdivad takistada

5'r.4.

Ehitustcjcide lepingukohast teostamist.
Tasuma Tci6v6tjale Ehitustoode teostamise eest vastavalt Lepingus siitestatud
tingimustele

ja

5'1'6'

korrale.
Korraldama Ehitustrlode teostamise ktiigus omanikuj tirelevalvet.
Vastama (vajadusel kooskdlastama vdi motiveerituit keelduma) kirjalikult
5 (viie) tciciptieva
jooksul Toovdda poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm.
dokumentidele.

5.2.

Tellijal on digus:

5.

1

.

5.

5'2'1. N6uda Tocivdtjalt Lepingus stitestatud

tahtaegadest, kvaliteedin6uetest ja maksumusest kinni
pidamist arvestades Lepingus siitestatud erandeid.
5'2'2. Teostada kontrolli ja tehnilist jiirelevalvet Ehitustcjride teostamise mahu ja kvaliteedi
vastavuse kohta kehtestatud nduetele. Tal on kahtluste olemasolul 6igus
igal ajal kontrollioa
Ehitustciode kaiku ja kvaliteeti. Kui Tellijal on pretensioone Ehitustoc; kvaliieedi
osas, on
Tellijal 6igus_ maarata Toovdtjale m6istlik tahtaeg ilmnenud puuduste korvaldamiseks ja
mitte ta'suda ebakvaliteetselt teostatud too eest kuni puuduste k6rvaldamiseni.
5'2'3' Keelduda Ehitustciode ja Ehitise vastuvdtmisest, kui need ei ole teostatud Lepingu
dokumentidega ja ehitusprojektiga mtiiiratud tehnilisel- ja kvaliteeditasemel
voi koguses v-oi
on neecl vajalikult dokumenteerirnata v6i kui toode teostamisel on kasutatud
ehitusprojektiga
vdrreldes erinevaid materjale ja lahendusi neid Tellijaga eelnevalt koosk6lastamata.
5'2'4' Teha Ehitustoo teostamise aluseks olevas ehitusprojektis muudatusi ja materjalide asendusi
ilma, et see muudaks pdhimdttelisi ja funktsionaalseid laiendusi. Muudatused
kooskdlastatakse Lepingu p. 16 siitestatud korras.
5'2'5. N6uda'Io6vdtja tcidtajate v6i alltcjovdtja vtiljavahetamist, kui konkreetses tcjrjl6igus Toov6tja
stitil ehitusnormide v6i kvaliteedinduete eiramine vdi mahajiiiimus Ehitustoo teostamise
graafikust seab Tellija hinnangul ohtu Lepingu tingimuste (ttihtaeg, maksumus,
kvaliteet jne.)
t[itmise.

6. LIIKLUSOHUTUS TOODE TEGEMISE AJAL

6.1.
6'2'

Tdtivdtja kooskdlastab Tellijaga liikluskorralduse skeemi viihemalt

Toode alustamist.

4 (neli) piieva enne

Toov6tja korraldab liikluse vastavalt liikluskonalduse skeemile Toode alustamisest kuni

l6petamiseni.
6.3.
6.4

Tociv6tja vastutab liiklusohutuse eest Tciride alustamisest
liikluskorralduse taastamise v6i uue kehtima hakkamiseni.

kuni ldpetamiseni so.

endise

Tellija annab Toovdtjale informatsiooni vdimalikest Tellijapoolsetest liikluskorralduse

muutustest, mis m6jurtavad Toode tegemist.

Liikluskorralduse

ja

liiklusohutuse nduete rikkumised vormistatakse omanikujiirelevalve

6.6.

Omanikujiirelevalvel ja Tellija esindajal on 6igus peatada too kuni liikluskolalduse v6i
liiklusohutusega seotud rikkumised on kdrvaldatud ja liiklusohutus on tagatud.

7. KINDLUSTUS

7.I.

Toov6tja kohustub 7 (seitsme) piieva jooksul alates Lepingu sdlmimisest esitama
kindlustusfinnaga sdlmitud ehiluse koguriskikindlustuse (CAR) iepingu p.8.1. nimetatud
Lepingu hinna surnmale, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma k6ik Ehitusto6
tegemisest tulenevad riskid; Ehitustrjcjde vastutuskindiustuse kindlustusk attega 70 000
eurot,
mis peab katma Ehitustcjcide teostamise kiiigus tekkiva vdimaliku kahju kolmandatele
isikutele. Kindlustuslepingutes peab Tellija olema soodustatud isik ja kindiustusleping peab
kehtirna kuni Ehitise tileandmiseni Tellijale. Toov6tja esitab Tellijale tti,oLiut.a
kindlustuslepingute poliisi ja kindlustustingimuste koopiad hiljemait enne Ehituscicidega
alustamist.

8. T6Oon TEoSTAMISE TAHTAJAD

8.1'

Lepingu tahtaiad javaheetappide tahtajad f,rkseeritakse Lepingu Lisas 3.
8'1.1. Tociv6tja alustab tcjcide teostamist hiljemalt 2 (kahe) naAutu jooksul peale hankelepingu
sdlmimist ning tocid peavad olema l6petatud hiljemalt 31. november 2013.a.
8.2' Ehitustcidd loetakse l6petatuks ja Ehitis rileantuks ptirast Ehitise rileandmise-vastuv6tmise
akti allkirjastamist Poolte poolt. Lepingu tiiiendavate vaheetappide tiihtajad lepivad pooled
vajadusel kokku ntidalandupiclamistel liihtudes Ehitustoode kalendergraafikust ning
fikseer ivad ndupidamiste protokollis.

8.3.

8'4.
9,

LEPINGU HIND

9.I.

9.2.
9.3.
10.

Ldppttihtaeg pikeneb Tellija poolt pdhjustatud tooseisaku kestvuse v6na. Tiihtaja
pikendamise aluseks on seejuures Tcidv6tja poolt esitatud vastavasisuline akt, mille Tellija
vdib vaidlustada kirjalikult 5 (viie) tcicipaeva jooksul selle saamisest. Kui Tellija ei vaidlusta
akti, loetakse akt llellija poolt aktsepteerituks. vdimalikest tcjciseisaku vajadustest jalvoi
p6hj ustes teavitab Tellij a Toov6tj at kirj alikult.
Ehitustciode detailne ajagraafik koostatakse ja koosk6lastatakse Poolte vahel hiljemalt kaks
(2) kalendriniidalat enne Ehitustciaide algust. Nimetatud graafrkvormistatakse Lepingu lisana.

LepingrLrga kokkulepitud Ehitustocide eest tasub

Tellija Tcirivdtjale Lepingu hinna 472 0g7,g9
(nelisarla seitsekiimmend kaks tuhat iiheksakiimmend seitse koma iiheksakiimmend
iiheksa) eurot, millele lisandub kehtiv 20Yo kiiibemaks, Lepingu hind ei s6ltu mistahes
Tocivdtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Ehitustcjode teostamise perioodil ja on
seega l6plik.
Lepingu hind sisaldab tellija reservi 26 977,03 eurot koos keiibemaksuga, mida kasutatakse
Tellij a iiraniigemisel tiiiendavate Ehitustcicide tellimiseks.
Lepingu hind v6ib muutuda Lepingu p. 16.4 siitestatud alusel, Lepinguga ettentihtud juhtudel
ja Poolte kirjalikul kokkuleppel.

TASUMINE

10.1. Tellija

I0.2'

10.3.

ei tee ettemaksu.

Ehitustiiode eest tasumine toimub vastavalt akteeritud tocjdele ja arvete alusel.
Tcicivdtja esitab iga kuu viimaseks kuupiievaks Tellijale teostatud tciode akti (edaspidi Akt).
Akti sa.amisel teostab Tellija esindaja vajadusel Aktis nimetatud tciri i.ilevaatuse jalv

\

10.4.

10.5.
10.6.

10'7.

kontrollmddtmised 5 (viie) toopiieva jooksul arvates Akti saamisest ning aktsepteerib selle
vdi liikJ<ab Akti koos pdhjendusega tagasi.
Maksed Tdov6tjaler tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud Akti alusel koostatud
arvele 21 (kahekiimne iihe) kalendripiieva jooksul arve saamisest.
Tellijal on 6igus tasutava arve summast maha awata leppetrahvid ja t6endatud ning
tasumisele kuuluva kahj u hiivitis.
Tellija poolt tasutava viimase mekse suurus piirast Ehitise (koos noutud dokumentatsiooniga.;
iileandmist on 10o/o Lepingu hirurast. Selle piiri saavutamisel akteeritakse teostatud tobO,
Tcicivdttja aga ei oma digust nimetatud Aktide v6i Aktiosade eest arvet esitada ja
Tellijal ei
ole kohustust tasuda enne ehitise i.ileandmist.
Muudatus- ja lisatddde eest tasumine (tahtajad ja summad) lepitakse poolte vahel kokku
kirjalikult ja tasutakse eraldi lisa- ja muudatustoode aktsepteeritud Aktide ja vastavate arvete
alusel.

10.8' Aktide

esitamine Tciovdtja poolt Tellija esindajale toimub jiirgneva korra kohaselt. Tellija
esindaja miirgib koheselt saadud Akti tagakiiljele Akti saamise kuupiieva ja oma allkirja,
mida Pooled ei kiisitle tcicide vastuvdtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab Akti

10.9'
11.
1

alla hiljemalt 6 (k'uue) toopiieva jooksul arvates akti tetti.la esindajale rileandmisest.
Pretensioonide olemasolul vdi puuduste avastamisel informeetib t.ttiiu"Toov6tjat nendest
hiljemalt 5 (viie) t06piieva jooksul, arvates akti Tellija esindajale iileandmisest. Juhul kui
Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud Ehitustcjcide mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos
pretensiooni esitamisega Akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.
Vaidlusaluste ktsimuste lahendamiseks on Pooltel 6igus kaasita eksperte, juhul kui
Pooltevahelised kibirtitikimised ei anna tulemusi.
Kui Trjdv6tja iiletzrb Lepingu .hinda ilma Poolte eelneva kokkulepeta, ei lasu Tellijal
kohustust iiletatud summat tasuda.

VASTUTAVAD ISIKIJD

1.1. Tellijat esindab Lepingust

II.2'
11'3.

lI.4'
12.

tulenevates tehnilistes ki.isimustes Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Liruraplaneerimise Ameti arhitektuuri ja planeerimise osakonna linnaaednik
Lj udmila Morina, tel. 3 59921 5, 5 6650125, e-post lj udmila.morina@narva. ee
Tellija esindaja omanikujiirelevalve teostamisel on TSM erojektijuhtimise OU (reg.kood
10591717), Enn Raa, teL 56564460, e-post enn.raa@tsm.ee ja Fjodor Sokolov, teI.}244165,

e-post fi odor. sokolov@tsm.ee
Tti6v6tja vastutav esindaja tehnilistes kiisimustes on projektijuht Priit Suits, tel. 5025585, epo st p{it. suits@lemminkainen. ee
T<itiv6tja esinadaja tehnilistes ktjsimustes ehitusplatsil on objektijuht Arno Vega Lehepuu,
tel. 5 1 335 14, e-post arno.vega@lemminkainen.ee

VAARAMATU.T6Un

I2.I.

Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vaarumatu j6u t6ttu.
Vii2iramatu jdud on asjaolu, mida Pool ei saanud mSjutada ja mdistlikkuse p6him6ttest
liihtuder; ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sdlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks v6i
seda viildiks vdi takistava asjaolu v6i selle tagajarje iiletaks,
I2.2. Pool, kelle tegevus lepingujiirgsete kohustuste tZiitmisel on takistatud Viiiiramatu j6u
asjaolucle tdttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatamateisele Poolele.
12.3. Kui vliiiramatu j6u asjaolud kestavad iile 120 pdeva,loetakse see Lepingu l6petamise aluseks
selle ttiritmise vdimatuse t6ttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel 6igus n6uda teiselt
Poolelt Lepingu mittetaitmise v6i mittekohase tiiitmisega tekitatud kahju htivitamist.

13. GARANTIID JA TAGATISED

13.1. Toovdtja

esitab Tellijale jtirgmised krediidiasutuste garantiid.
13'1'1' Ehitusperioodi tagatis 10% Lepingu hinnast. Ehitusperioodi tagatise garantiikiri
peab olema
Tellijale rile antud 7 (seitsme) tooptieva jooksul alates Lepinguidlmiiisest ja ehiiusperioodi
tagatis peab kehtima kuni Ehitustcjcjde vasluvdtuakti allkirjastamiseni Tellija poolt.
l3'I'2'
kohustuste tiiitmiseks 2Yo Lepingu hinnast. Gaiantiiperioodiaegne
Ehitise i.ileandmisel ja selle esitamine Tellijale on eeldusiks
akse tegemiseks. C arantiiperioodiaegne tagatis peab kehtima 36 kuud
alates lBhitustciode Vastuvdtuakti allkiri ast
1 3. 1.3. Garantiikirjad peavad olema
vormistaiud
tema poolt ja korraldusel Lepingu aluse
kuulise Tciovdda garantii. Tdcide kiiigus

poolt m[2iratud garantiiaeg. Nimetatud garantiiaeg algab alates Ehitise vastuvotmisest

13.2.

13'3'

vastava akti allkirj astamise ga Tellij a poolt.

Garantii kehtib koigi Toode kohta, Ehitise osade ning konstruktsioonide kohta.
Garantiiajaperioodil tuvastatud puuduste kdrvaldamisele asub Tciriv6da omal

kulul hiljemalt
todpiieva jooksul piirast kirjaliku teare saamist Tellijalt. Kui Tellija ise
kooskdlastatult Tdovdtjaga likvideerib vaegtcicid jms., hi.ivitab Tc;ovotja Tellijale
nimetatud

5 (viie)

tciode teostamisega seonduvad kulud vastavalt

feiija poolt esitatud arvetele.
kdrvaldada puudusi, vaegtciid, praaktoid jms., viilja arvatud juhul, kui
ale teatanud ja viimane ei ole esitanud nende
jooksul v6i vastavalt p. 13.3. asunud puudusi
s n6uda Toov6tjalt vajalike kulutuste hiivitamist,
duste parandamisel.
misjon.Tellija kutsub garantiikomisjoni kokku 2
(kaks) lkuud enne esimese garantiiaasta 16ppu ja 2 (kaks) kuud enie 36 (kolmekrimne
kuue)
kuulise gar antiiperioodi l6ppu.

13'4. Tellijal ei ole 6igust

14.

POOLTE VASTUTUS

14'I'
I4'2'
I4'3.
14'4.

I4.5.

Pooled kannavad vastutust oma Lepingujiirgsete kohustuste taitmatajiitmise v6i mittekohase
ttiitmisega teisele poolele tekitatud kahju eest.
Tdcivdtja vastutab Lepingu tiiitmisest tuleneva tegevuse vdi tegevusetusega kaasnevate
kdrvalmdjude eest iimbritsevale keskkonnale jakolmandatele isikutele tekitatuJ kahju eest.
Tasumisest pdhjendamatu keeldumise vdi tasumisega viivitamise korral on Tciov6ijal
6igus
nduda Teliijalt viivist 0,05yo tasumata arve summast iga tasumise tahtajast titl taiiua
kalendripiieva eest, kuid mitte ale r0%o nimetatud arve summast.
Lepingus fikseeritud Ehitustcjcide alustamise tiihtaia, vahetiihtajaja ldpptrihtaja Uletamise
eest, samuti Ehitustcjtide peatamisel (v.a. p.I4.6)t, on Tellijal lisais tekitatud kahju
htivitanLisele 6igus n6uda Tcidvdtjalt leppetrahvi 200 eurot paevas iga tiihtaja tiletanud
v"6i
Ehitustcicide peatatud piieva eest, kuid mitte enam kui 60 piieva eest.

Lepingu iilesiillemisel Lepingu p. 16.6.I alusel tasub Toov6tja Tellijale 10% Lepingu
rilesritlemise ajaks tegemata tiiode maksumusest. Tellijal on digus nimetatud summa maha
arv ata T'o dv6tj ale tasumi s eks kuuluvast summast.

14'6' Kui Terllija rikub oluliselt Lepingus etteniihtud tasumise kohustust, v6ib

Toovdtja
diguskaitsevahendina kasutada omapoolsete lepingukohustuste taitmisest keeldumist ja
peatada Ehitustoo teostamise. Oluliseks rikkumiseks, mis annab Tdcivdtjale 6iguse
nimetatud
6iguskaritsevahendit r:akendada on Tellija poolt viivitanud aktide alusel tasumisele kuuluvate
arvete tasumisega rohkem kui 45 (nelikiimmend viis) kalendripiieva arvates a1e
maksetiihtpiievale j iirgnevast piievast.

15. TOODE

15.1'

15'2'

ULEANDMINE JA VASTUVOTMINE

T<i6vdtja on kohustatud Ehitustrjcjd, mis kattuvad jiirgnevate toode v6i konstruktsioonidega
(nn. ktretud tood), esitama iilevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse
kaetud toode
akt. Ulevaatuseks 'Iellija vdi Tellija esindaja kohale lutsumiseks on 'fcjriv6tja kohustatud
teatama kirjalikult, viihemalt kolrn (3) tcioptieva ette.
Puudused Ehitustocides miirgitakse vastavasse akti. Puuduste korvaldamiseks tehtud
tood
vdetakse vastu tiiiendava aktiga ktiesolevas Lepingus szitestatud korras. Kui pooled
ei j6ua
kokkuleppele puuduse olemasolu v6i puudumise osas, tehakse selle kohta miirge uf.ti
;u
miiiiratakse iihiselt ekspert, kes annab arvamuse tekkinud vaidluse kohta. Eksplrdi poolt

antud arvamus on pooltele siduv. Eksperdikulud kannab pool, kelle kahjuks lanletati
eksperdi poolt tehtud otsus.

15.3. Ehitise iileandmise iilevaatuskomisjoni kokkukutsumise koraldamine ja Ehitise iileandmisevastuvdtuakti vormistamine on Tciov6tja iilesanne. Tdovdtja teaiab Tellijale varakult

(viihemalt 10 kalendripiieva) ette Ehitise iilevaatuskomisjoni kokkukutsumise tapse
aja ja
Pooled nimetavad komisjoni oma esind jad. Ehitustoode ja Ehitise tilevaatusel ilmnenud
puudused fikseeritakse r.ilevaatuskomisjoni protokollis koos nende k6rvaldamise
tlihtaegadega, mis o n Toovdtj ale kohustuslikud.
15.4. Ehitustood loetakse ldpetatuks ja Ehitis tileantuks piirast Poolte poolt Ehitise iileandmisevastuvotmise akti allkirjastamist ning valminud Ehitisele kohaliku omavalitsuse ooolt
kasutusloa viilj astamist.

15.5. Kasutusloa taotluse ettevalmistamine on Toovdtja kohustus.
15.6. Ehitis loetakse tile antuks Tellijale Ehitise tileandmis-vastuvdtu akti allkidastamisel Tellija ja
Toov6tja poolt.

16.

LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LOPPEMINB

I6.L

Leping jdustub allakirjutamise kuuptieval

16.2.

nduetekohase ttiitmiseni.
Lepingru tingimusi v6ib muuta iiksnes Poolte

ja kehtib kuni Poolte poolt

oma kohustuste

kirjalikul kokkuleppel, valja arvatud juhul kui
muudatus tuleneb Eesti Vabariigi digusaktidest. Tellija on Lepingu muutmisel seotud
Riigihangete seaduse $ 69 tingimrustega.
16.3. Lepingut muuta sooviv Pool esitab muudatusettepanekud teisele Poolele kirjalikult. pool on
kohustaLtud nimetatud ettepaneku ltibi vaatama ja ettepaneku esitanud Poolele kirjalikult
vastama hiljemalt 10 (kiimne) toopiieva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Juhul kui
Pooled jduavad Lepingu muutmise v6i ttiiendamise suhtes kokkuleppele ja allkirjastavad
vastavasisulise Lepingu ttiiendava kokkuleppe, loetakse muudatus v6i tiiiendus edaspidi
Lepingu lahutamatul<s lisaks.
16.4. Ehitustoode teostamist kZisitlevate muudatusettepanekutega puhul sdlmitakse selle kohta
Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles maarutletakse tiiiendavalt teostamist vajavate toode
maht ja hind, teostamise lahtaeg, tasumine ja muud tingimused. Muudatusettepanekutega
ndustumisest v6i mittendustumisest teatab Pool teisele Poolele 5 (viie) tcicipiiwa jooksul
alates vastava muudatusettepaneku saamisest. Mittendustumist peab pohjendama.
16.5. Poolte l<irjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel v6ib fepingu l6petada enne selie
taitmist igal ajaL
16'6. Poolel on 6igus Leping enne selle taitmist iiles cielda, kui teine pool ei tiiida oma Lepingust
tulenevaid kohustusi v aatamata korduvatele kirj alikel e noudmi stele.
16,6.1. Tellija v6ib Lepingu tiles cielda eek6ige, kui
1) Toovdtja teeb toid aeglaselt ning Ehitustoode lSpetamine tiihtajaks muutub
vdirnatuks;

2) Tticivotja teostab ehitustciid vastuolus Lepinguga,

ehitusprojektiga, kehtestatud

ehltuseeskirjade, -normatiivide v6i -standardite vdi kehtiva seadusandlusega;

3) Toov6da teostab tdid

ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaoigeiA v6i

mittenduetekohaseid materjale, tcjrjvahendeid, seadmeid, tooteid, tocjvdtteid

4)

Tocivdtia

ei vii

vmi

Lepingu tingimustele mittevastavaid t6id Lepingu tingimustega
vastavusse vdi viivitab oluliselt, iile kahekiimne iihe (21) piieva.- Ehitustoi
Lepingu

tingimustega vastavusse viimisega.
16.6.2. Toov6tja v6ib Lepingu riles rjelda eelkdige, kui

1) Tellija rikub oluliselt Lepingus etteniihtud tasumise kohustust ning
lOpetamine tiihtaj aks muutub ilmselt vdimatuks

2) Tellija ei

16'7'

16'8'

Ehitustoode

:

anna digeaegselt jurris"ia voi kooskdlastusi v6i nende p6hjendatud
miLtendustumist ning Ehitustocide l6petamine tahtajaks muutub ilmselt voimatuks.
Tellijal on Sigus Lepingust taganeda kui Toov6tja eitiiida Lepingu punktis 6.1 v6i 13.1.1
nimetatud kohustust hiljemalt 30 (koimekiimne) kalendripiieva joofri Lepingu
s6lmimisest
voi kui Toovdtja ei asu 6igeaegselt Lepingut taitma ning nhitustocjde lopetaline tahtajaks
muutub ilmselt vdimatuks.
Tcicivdtjal on 6igus Lepingust taganeda kui Tellija ei anna Toov6tjale tile
Ehitustoode

ehituse

16.s.

Toovdtjal ei ole vdimalik alustada

3Ti,"'j

iihe poole
"lu"'il1"0:iiitmisega,
likvideerimisel, Tcicivoda pankroti vtiljakuulutamisel, Poolte
kirjalikul kokkuleppel, muudel
Lepingus ja seaduses siitestatud alustel,

17.

TEHNILINE JARELEVALVE JA KONTROLL. OBJEKTI NOUPIDAMISED

n 'I.

Pooled teostavad telurilist jiirelevalvet ja kontrolii omavahel kooskdlastatult
Eesti Vabariigi
digusakJides etteniihtud korras kas otse vdi kibi selleks voiitatud kolmandate
isikute.
17 '2. Tellijal on 6igus vdtta omanikujiirelevalve teostajaks
kolmas isik, kes esindab Tellijat
Ehitustr:iodega seotud tehnilistes kiisimustes. Tellija omanikujiireievalve olemasolu
ei
v?ihenda Tdcivdtja vastutust enda ja enda alltcirjvdtjate poolt tehtavate Ehitustcidde
kvaliteedi
j a EhituLstdcide proj ektdokumentatsioonile vastavuse
o sas.
17 '3' Ehitusprojekti osade autoritel on oigus teostada autorijiirelevalvet
Toov6da poolt teostatu
ehitusproj ektile vastavuse rile.
17.4' Tciciv6tjai peab olema ehitusplatsil objektijuht, kelleks on Lepingu punktis 11 nimetatud isik.
17 .5. Poolte korraliste ndupidamiste toimumise sagedus
, aeg jakoht tapzurtatakse esimesel
ndupidamisel, mis toimub mitte h:iljem kui 1 (tiks) nadalenne Ehitustoode algust.
17.6' Erakorralised ndupidamised toimuvad iihe Poole ndudmisel mitte hiljem kuiZ (nelja)
kalendr.ipiieva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.
17 .7. Ehitusplatsi n6upidamiste kliik ja sisu protokollitakse
T6civ6tja poolt ning protokollid
edastatakse hiljemalt 2 (kahe) tdiipiievajooksul koikidele orul.;ut"l. fatsi vOi e-posti
teel.
Protokolli kooskdlastatud redaktsioon allkirjastatakse Poolte eslndajate poolt hiljemalt
j 2irgmisel Ehitusplatsi ndupidamisel.
18.

VAIDLUS]KUSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

18.1.

18'2.

Pooled lcohustuvad rakendama k6iki kohaseid meetmeid, et lahendada k6ik Lepingust
tuleneveLd vaidluskrisimused liibirririkimiste teel.
Lahkhelide korral peab Tdovdda t6endama tema poolt teostatu vastavust Lepingu m6ttele,
heale ta"rale, kokkulepetele, normideie, eeskirjadele, miiiirustele. Hea tava allmdistavad
Pooled planeerimis- ja ehitustoovdtjate ning nimetatud t<icide tellijate poolt aktsepteeritav
nin g prakti s e eritavat til dtunnustatud praktikat.
N4L.
9

18.3.

KokkuLleppele mittejdudmisel lahendatakse k6ik Lepingust tulenevad vaidlused

Maakohtu Narva Kohtumaj as.

Viru

19. OIGUSTtr JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

19.1.

PoolteI on 6igus loovutada LepirLgust tulenevaid ja sellega seotud oigusi ja kohustusi
kolmardatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul ndusolekul.
19.2. Kdik Fooltevahelised teated seoses Lepingu tiiitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult
Lepingus n2iidatud aadressil vdi muul aadressil, mida iiks Pool on teisele Poolele teatavaks
teinud.
19.2.1. Kirjalikuks teateks loetakse: trihitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja
vastu iileantud
kiri, samuti faks vdi e-kiri, kui saaja on saatjale faksi v6i e-kirja ktittesaamist kas faksi v6i epostigzL kinnitanud.
| 9 .2.2. Kdik Pooltevahelised teated j dustuvad nende kiitte saamis el.
20.

LoPPSArrnu

20.I.
20'2.
20.3.
20.4.
20.5.

Lepingus toodud moisted ja pealkirjad on mdeldud sfltete sisu edasiandmiseks. Vastuolu
korral rndiste ja sisu vahel liihtutzrkse sisust. Lepingu t6lgendamisel tuleb leihtuda poolte
iihisest tegelikust tahtest.
Pooled kinnitavad, et neil on k6ik 6igused Lepingu sdlmimiseks ning Lepingu s6lmimisega
ei ole nad rikkunud iihtegi enda suhtes kehtiva seaduse, digusakti vOi pOfrin4a stitet ega
tihtegivarem sdlmitud lepingust vdi kokkuleppest tulenevat kohustust.
Leping on s6lmitud kahes (2) vOrdset juriidilist j6udu omavas eksemplaris, millest
kummalegi Poolele jaab iiks eksemplar.
Lepinguga reguleerimata ki.isimur;tes j uhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest
6igusakidest.
Leping jdustub allakirjutamise momendist ja l6peb Lepingust vdi seadusest tulenevas korras.

Tarmo Trei
Lemminkiiinen Eesti AS
Prokurist

Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- j a LinrLaplaneerimise Amet
Peaarhitekt (direktori asetiiitj a)
Direktori tilesannetes

10

08 .os.zot3.a. Tnovdtulepingu

Lisa

1

r, 4l iuura,

TBTINILINE KIRJELDUS
ALEKSANDER PUSKINI TANAV T1 REKONSTRUEERIMINE
I OSA

NB! Kdik riigihanke tehnilises kirjelduses (tddmahtude tabel, seletuskirjad, joonised ja
muud projekti osad) olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (naiteks toodete brand'i
nimed, tootetiihised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit "v6i samaviiiirne,,. K6ik
samavii?irsed tooted/siisteemid peavad vastama viihemalt spetsifitseeritud nduetele
tilalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.
1"

ULDISED TINGINII]SED

Hankija eesmiirk
Hankija eesmiirgiks on Narva kesklinnas asuva tiihtsa ja intensiivselt kasutatava haljasala
rekonstrueerimine vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele ja standarditele ning
hankedokumentide tehnilisele kirjeldusele ja ehitusprojektile: ,,Pu5kini tanava ja peetrl
platsi valrelise skviiiiri rekonstrueerimine", Tdci nr 1825HP09, AS K&H, Tartu, 2009.
Ehitamise kvaliteet peab vastama v2ihemalt ehitusprojektis toodud nduetele, normidele ja
standardil.ele. Projektiga on lahendatud teed, platsid, haljastus ja viiikevormid (istepingid,
priigikastid jne), lisaks maastikukujunduse osale on projektiga lahendatud valisv6igud ja
viilisvalgustus ning elektrivarustus, mis on klisitletud eraldi projekti osadena. Ehituspiojekt
koosneb kolmest p6hiosast ja need on alljiirgnevad:
I Maastikukujunduse ja teedeehituse osa
II Vfllisvalgustuse ja elektrivarustuse osa
III Sajuveekanalisatsiooni osa
Pakkuja ijlesanneteks on:

-

-

ehitusprojekti alusel ehitusobjektil ehitustdovdtt, mis sisaldab ehitustoode
teostamist kuni kogu too iileandmiseni, ehitustoci juurde kuuluvate dokumentide (sh
ehitamise tehniliste dokumentide jms) koostamist ja iileandmist hankijale, samuti
muid ehitustoode ttiitmiseks vajalikke toid;
kioski ehitusprojekti koostamine p6hiprojekti staadiumis projekteerimistingimuste
ahrsel ja vastavalt ehitusprojekti joonistele D15 jaDI6, projekti kooskolastamine
kdigi seadustest, regulatsioonidest, projekteerimistingimustest tulenevate
inr;titutsioonidega, kooskdlasf atud proj ekti tellij ale iileandmine.

Pakkuja peab pakkumuse koostamise kiiigus p6hjalikult tutvuma:

-

-

ehitamise kohaga krundil Aleksander Pu5kini ttinav
51101:001:0066,

ehitusprojektiga ,,Pu5kini tanava

T1,

kadastritunnus

ja Peetri platsi vahelise

rekonstrueerimine", Tdo nr 1825HP09, AS K&H, Taftu,2009

skviitiri

nr 106-k kinnitatud
projekteerimistingimustega ,,Kioski piistitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012.a
otsusega nr 127 kehtestatud Peetri platsi ja selle liihiala detailplaneeringu alusel
NaLrva Linnavalitsuse 05.02.2013.a korraldusega

ning kajastama pakkumuse hinnas kdik pakkuja kulutused, mis on vajalikud hankija
eesmiirgi saavutamiseks, sh kdikide vajalike dokumentide ja kooskdlastuste hankimine,
tooj ooniste, teo stusj ooniste j a tiiitej ooniste koostamine.

Seadmete ja materjalide tehnili'sed andmed on antud joonistel, ehitusprojekti osade
spetsifikatsioonis ja triomahtude (e, hinnapakkumise) tabelis. Kui ehiiusprojektis ja
toomahtude tabelis on puudused, tuleb sellest hankijale teatada. Ehitusprojekti puudutavad
miirkusecl peab toovdtja esitama pakkumuse ettevalmistamise ajal. Juhul kui pakkuja
kasutab ehitusprojektis ja tciomahtude (e. hinnapakkumise) tabelis miitiratud seadmete
Ja
materjalide asemel muid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, tciop6him6ttelt
ja tehnilistelt naitajatelt vastama ehitusprojektis miiiiratud seadmetele ja materjalide. Valiku
digsuse eest vastutab pakkuja.
Pakkuja peab tagama todde teostamiseks vajaliku kvalifikatsiooniga t66jdu, materjalid ja
tdtjvahendid, ehitusob.iekti valve, liiklusohutuse ehituspiirkonnas ning k6ik ehitusobjekti
kliikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud mS6distus-, hziiilestus- ja
seadistusLtiod. Ndutavate tcicjde hulka kuuluvad nii piiiisteameti, keskkonnaameti,
tervisekaitsetalituse, elektrikontrollikeskuse, tdoinspektsiooni nduetest ja ettekirjutustest
tingitud tood kui ka ehitusprojektis v2ilja toomata, kuid heast ehitustavast tulenevad
vajalikud tood, mille eest tellija ei pea lisatasu maksma.

Hankelepingu tliitmisel koostab pakkuja vajadusel teostusjoonised, tocjde tiipsustatud
tehnoloo6;ilised kirjeldused jms, mis abistavad teda todprotsessi liibiviimisel. Need tood ei

kuulu tiiiendavale tasustamisele ning juhul, kui ehitusprojekti projektdokumentatsioonis
tehakse viiteid neile tciojoonistele, kirjeldustele jms, siis kuuluvad need lahutamatult
ehituse tehniliste dokumentide hulka ning kuuluvad tellijale iileandmisele.
Kiiesolev tehniline kirjeldus on koostatud ehitusprojekti seletuskirjade alusel ja on
mdeldud hankemenetluse liibiviimiseks ja tellija eesmiirgi selgitamiseks. Ehitada tuleb
vastavalt Ehitusseadusele ehitusprojekti alusel. T66v6tulepingu tingimused on mtiiiratletud
hankedokumentides (lisa 3). Kui pakkuj al jaab midagi selgusetuks , peab ta esitama
pakkumuste ettevalmistamise ajal kiisimuse. Hankija vastab kiisimustele hiljemalt 3
todpiieva jooksul.

NB! Ehitusttitide mahud on esitatud hinnapakkumise tabelis. Hinnapakkumise tabelis
(Lisa I Vorm III) miirgitud toodetele kehtib klausel "vdi samavd+dme". K6ik samaviiiirsed
tooted/stisteemid peavad vastama viihemalt spetsifitseeritud nduetele iilalpidamiskulude,
kvaliteedi jne osas.

Hinnapakkumise tabeli (vormi) tii.itmisel tuleb juhinduda ehitusprojekti vastava osa
spetsifikalsioonidest, joonistest ning ktiesolevast tehnilisest kirjeldusest. Tiiiendavalt
aitavad ehitusprojekti seletuskirjad. Hinnapakkumuse tabelis tuleb tiiita k6ik read. Kui
pakkuja soovib niiidata tiiid ja materjale, mida hinnapakkumuse vormis ei ole, siis
tuleb need esitada muude seonduvate kulude all ning sisu ridadena lahti kirjutada.
Vastuoludle v6i ebatiipsuste puhul palume esitada hankijale kiisimus. Pakkuja peab
hinnapakkumuses kajastama kdik tood ning arvestama, et pakkumuses esitatud
hinnapakkumusega tuleb kogu ehitust<jo iira teha. Pakkuja peab hinnapakkumuses ette

nAgema

ja kajastama tellija reservi

ettentigemata tddde tegemiseks suurusjiirgus 5% trjode
maksumusest, millele lisandub kliibemaks. Reservi kasutamise kord miiiiratakse lepinguga.

Hankelepingu tiiitmisel peavad osalema pakkumuses esiatatud projektijuht ja objektijuht.
Nende vahetamine hankelepingu tiiitmise kiiigus vdib toimuda ainult tellija eelneval
kirj alikul n6usolekul.

Kui pakkuja kavatseb kasutada ehitustocidel allttitivdtjaid, siis peab pakkuja

esitama
hankelepingu tiiitmiseks kasutada kavatsetavate alltorjvdtjate kohta alltoovdtjate nimed,
registrikoodid, nende poolt teostatavate todde loetelu, hankelepingu taitmisei kasutatava
vastutava spetsialisti andmed (nimi, kontakttelefon) Lisa 1 vorm V kohaselt. Allto6v6tiatel
peavad olema ndutud tegevusload ja registreeringud.

Toovdtja poolt teostatavate ehitustoddega kaasnevad muuhulgas ka alljiirgnevad tricid ja
toimingud:
o pro.jekteerimiseksvajaliketingimustehankimine;
o enne ehitamise algust kdikide vajalike tingimuste, lubade (sh kaeveluba) hankimine,
dokumentidellubadeltaotluste (sh ehitusluba, kirjalik ndusolek, ehitamise alustamise
tea1.is, ehitise teatise ettevalmistamine ja esitamine, sellega seonduvate kulude
(tasude, riigil6ivude) kandmine;
. ehitusaegse objekti infotahvli paigaldamine, ehitusplatsi ajutise piirde rentimine,
vedu, paigaldamine j a eemaldamine;
o ehil.usobjektil tdoohutusmeetmete korraldamise ja n6uetekohase jii?itmekiiitluse,
ehil.usplatsi korrashoiu tagamine; t6,cjtsoonis oleva prahi utiliseerimine; objekti
iileandmiseks lSpliku koristamise korraldamine;
o ehilusplatsi (6ornaa)korraldamineehitustorjdeliibiviimiseks;
o vajadusel parandus- ja remonditocjde korraldamine;
o ehituse dokumenteerimine ja tehnilise dokumentatsiooni pidamine;
o ehitusaegsetekommunaalkuludeeesttasumine;
o vajalike lubade hankimiseks ja objekti kiiikuandmiseks vajalike katsetuste ja
m66distuste teostamine. Kdikide m66distuste ja katsetuste teostaja peab omama
vasl.avat tegevusluba;

o

rajatise vastuv6tmiseks kooskdlastuste, kasutusloa hankimine ning

o
2.

sellega

seonduvate kulude (tasude) kandmine;

ehitustoodekindlustus, garantirajatagatis, -kindlustus, parandustodd.

EHITUSTOoI

2.1.

Maastikukujunduse ja teedeehituse osa

Kdik vajalikud t6od ja tehingud teostatakse ehitusprojekti alusel.
Haljastustl hooldustoodeks ja puude raieks lubade taotlemine toimub Narva Linnavolikogu
06.03.2008.a miiiiruse nr 16 ,,Narva linna heakorra eeskiri" ja Narva Linnavolikogu
06.03.2008.a miiiiruse nr 20 ,,Raieloa andmise tingimused ja kord" alusel. Tciovdtja ei vdi
ilma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnakeskkonna
osakonna poolt viiljastatud raielo ata eemaldada, teisaldada v6i l6igata maha iihtegi puud.
Tociv6tja peab kindlasti tegema kdikidel siiilitatavatel puudel hooldusldikus, mis seisneb
kuivanud, murdunud, vigastatud ja sammaldunud okste eemaldamises. Eesk2itt ldigata

oksad, mis kasvavad teede kohal. Soovitatavad raied viia liibi, hekid ja peenrad rajada
vastavalt hooldussoovitustele (vt prcrj ekti peattikk 2.1.6.4).
Arvestada Tellija ndue: ette ntiha asendusistutus samaviiiirse puuga raiele kuuluvate kahe
puu (oonis nr 1, puud nr 15 ja 21) asemel. Uusistutuste tegemisel jiirgida projekti p.2.1.6.2.
ia 2.I.6'3. n6uded. Mullapalliger suurte lehtpuude istikud p"avud vastama EVS
standarditele.
Tellimise:ks ei kuulu ja t6ode kiiigus ja mahtudes ei ole etteniihtud lillepeenarde
suvelilledega kujundamine, mis on kajastatud projektis.

Viiltimaks ehitustotjdel kasvavate puude, juurestikku, puutiive

ja

alumiste

okste

vigastamist, tuleb juurte kaitseks asetada maapinnale, iimber ohustatudpuu tiive, masinate
liikumisteele puitkilbid. Ttivi kaitsta ajutise piirdega, kui piiret ei ole voimalik ptaigaldad,a,
vooderdada puu tiivi plankudega. Viiltimaks okste rebenemist, Tdigata alumised,
tdeniioliselt viga saavad oksad, seejuures tuleb viiltida ldikamise tagajdrjel tekkida vdivat
v6ra iihepoolsust. Stiilitatavad p66sad ja p66sasja tiivega puud tuleb vajadusel kaitsta
ajutise piirdega.
Muruseemne ktilv on ette niihtud projekteeritud uute ja olemasolevate rekonstrueeritavate
jalgteede ning platside servadest 2 m ulatuses ja kohtades, kus likvideeritakse
olemasolevad teed (vt joonis 2), samuti kui kiindude juurimise, puude raiumise vms
tegewse6]a h2ivitatakse olemasolev taimestik. Toode kiiigus tekkivad augud, lohud,
rattajiiljed jms tuleb tflita kasvumullaga vlihemalt 10 cm paksuse kihina, seejarel tasandada
ja kiilvata muru.
Muru ktilvamiseks vdib kasutada nii tavalist muruseemne segu kui ka hooldus- ja
paranduski.ilviks ette niihtus seemnesegu. Soovitav on kasutada kodumaise piiritoluga
muruseemet. Murusegu peaks olema varjutaluv, vastupidav pduale ja kannatama tallamist.
Kiilvinormiks on 20-50 g/m2 (oleneb kasutatavast murusegust).
Teed ja platsid, todde teostamine, teetdode tehnoloogia
- vastavalt pdhiprojekti punktile
2.1.2' Tee ehituse tehnilised spetsifikatsioonid ja tingimused, kasuiatavad materjalid ja
teet<jode kirjeldused on esitatud pdhiprojektis p.3.11.
NB! Ehitrrstdcjde liibiviimise jatahtaegade planeerimisel arvestada Narva Soojusvdrk AS-i
poolt teo statavad tocid sooj ustrassi renoveerimiseks mai-j uuni 20 1 3 a.
.

Viilisraiatised: NB! olemasolevate lillekioskite (3) elektertoitest viiljaliilitamine ja
likvideerimine teostada plirast uue kioski ehitamist ja elektertoite sisseliilitamist. Arvestada,
kliesoleval ajal puudub. Ette naha olemasolevate
bussiootepaviljonide (2) teise kohta viimine: uus asukoht kaks bussipeatust, Paul Kerese
tiinav Ll (P.Kerese tn 11 ja P.Kerese tn 14 ees).

et tiks kiosk (endine R-kiosk)

2.2. Viilisvalgustuse

ja elektrivarustuse

osa

K6ik vajalikud todd ja tehingud teostatakse pdhiprojekti seletuskirja vastava osa - 2.2.

-

n6uete, spetsifikatsiooni, tingimuste ja jooniste alusel.
NB! Tocidle liibiviimise jatahtaegade planeerimisel arvestada VKG Elektrivdrgud OU poolt
teo statavad todd to itekaablite pai galdamiseks.
2.3. Sajuveekanalisatsiooni osa

Kdik vajalikud t66d ja tehingud teostatakse pdhiprojekti seletuskirj a vastava osa - 2.3.
nduete, spetsifikatsiooni, tingimuste ja jooniste alusel.

-

Hinnapakkumuse esitamisel arvestada, et torustike paigaldamise maht sisaldab: asfaltkatte
l6ikamist/eemaldamisl., kaeve- ja tagasitiiite tcjid, kaeviku toetamist, veet6rjet, liigse
pinnase iiravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele

kaablitele kaitsehiilsside paigaldamist, olemasolevate kaevude likvideerimist,

olemasolevate toruotste sulgemist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse
tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, s6lmede tegemist, katete
taastamist (k6ik td6d koos materjali maksumusega).
NB! Tcicjde liibiviimise jatahtaegade planeerimisel arvestada Narva Vesi AS-i poolt tellitud
tciciv6tjale Astlanda Ehitus OU ja nende poolt 2013.aastal teostatavad t6od projekti
,,Narva
vee- ja kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimine" raames.
2.3.1. Terostusjooniste koostamine

Ehitusrojektiga kavandatud rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. M6ddistus tuleb
koostada mahus, mis vdimaldab ehitusjZirgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste
asukohta looduses (ka kdrguslikult). Teostusm6ddistusel tuleb kasutada projektiga identset
kaewde tiihistust.

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid
parameetrid (m66tmed, materjal jms). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud
ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid

M66distus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitiiitmist

ja on soovitav iihildada

paigaldustiipsust kontrolliva m66tmisega.
Teostusjooniste koostermisel kindlasti arvestada VKG Elektrivdrgud
li llepavilj onidele 0,4 kv elektrivarustuse maakabl i pai galdami se todd.

OU poolt teostatud

Muud neiuded (vormistus, andmete esitus jne) teostusjoonistele tulenevad kohalikus
omavalitsuses kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nduetest.

2.4. Ehitusttiiide iildnSuded

K6ik

ehil.ustocid tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, muude
6igusaktidega ja nduetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega
ning iildkehtivatele p6him6tetele ja arusaamadele kvaliteetsest t66st. pto;"t ti teostamist
puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja digusaktide tundmine on tod,de tioslaja vastutusel.
Tcidv6tja peab jiirgima kdiki asjassepuutuvate ametkondade, v6rguvaldajate ja maaomanike
poolt kolialdatud n6udeid, juhiseid ja piiranguid. K6ik koosk6lastused on esitatud
ehitusprojektis, t6ode teostajal tuleb jdrgida kdikide tehnilisi tingimusi esitanud
kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Tociv6tja

jalvdi tema

alltciovdtja peab omama

kdiki kehtivaid litsentse jalvii

registreeringuid, mis on vajalikud t6ode mahus tehtavate tciode, sh ehitustcidd, elektritdod,
torupai galdus, jm tegemiseks.

iildine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRyL 2000
Rakennustoiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatycit) ning
TarindiRYl 2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustd,iden yleisei
laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen runkotyot). Torustike paigaldamisel juhinduda
Soome Etritusinseneride Liidu poolt koostatud juhendist RIL77-1990 "Maa sisse ja vette
paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend" ja Eesti standardist EVS-EN 1610-2007
Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ia katsetamine.
Ehitust66<1e

Tci6v6tja kavandab ja viib ellu ehitusaegse liikluskorralduse skeemi ia kooskdlastab selle
Narva Linnavalitsuse ametites vastavalt n6uetele.

jajiirjekord lepitakse kokku Tellija ja tdcide teostaja vahelises
lepingus. Tddvdtjal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tddseisakute ja neisi tulenevate
kulutustega. Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega miirale, tolmule jms. Ehitustodde teostamine ja materjalidega
varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalni.
Tciopiirkonnas vdib ajutiselt ladustada samal piieval kasutatavaid materjale.
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad)
Ehitustocide teostamise aeg

tuleb Tellijaga kooskdlastada enne tocjde algust.
Kdik teised juhised ja nduded t6ode teostamiseks

-

vastavalt ehitusprojekti punktile 4.4.

2.5. Ehitusplatsi korrastamine, keskkonnakaitserised abin6ud

Tciovdtja vastutab ehit.usperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsi ja selle k6rval oleval
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, nduetele ja tetti.la poolt antud
juhistele' EhitusjiiZitmed vedav isik peab olema registrleritud Ida-Virumaa
Keskkonrrateenistuses. Tdtivdtja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid
ja tdcimeetodeid ning viiltima keskkonna reostamist. Piirast teatud ehitusetapi l6ppu ja
testimist (vajadusel) koristab todvdtja antud ehitusetapi kiiigus tekkinud prahi jiliigpinnase
objektilt ja kdrvaldab k6ik ajutised rajatised, plaisitiihistused, tdov;hendid, teitingud,
materjalicl, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning -seadmed, mida tema ise v6i m6ni tema
alltddvdtjatest on antud etapis kasutanud. Ldpp-koristus toimub seitsme (7) piievajooksul
ptirast pinnase taastamist. Tooplats puhastatakse ja korrastatakse. Peale trjod. tOpp,
taastatakse tdoplatsil endine heakord. K6ik ehitusj aatmed ja ajutised tarindid k6rvaldatakie.
T6ode tsoonis ennistatakse heakord ia haliastus.

II

osa

Hankemt:netluse kiiigus pakkujatele antud kirjalikud selgitused, tiipsustused ja
tiiiendused.
Hankega 141575 seotud ktisimused ja vastused
Kiisimus 1
Kas Hankija mdtleb tumeda betoonkivi all musta kivi.?
Vastused
Pdhiprojekti seletuskiri: "Kdik k6nniteed ala keskosast l6una poole on kombineeritud
vlirvilaherrdusega ehk tee servas on neli rida tumehalli sillutiskivi ja tee keskosa on
helehalli kattega. Teed ala p6hja ja liiiineosas ning l6una tipus on ainult helehalli
kivikattega (vt joonis 2 jaDI)."
P6hiprojel<ti joonisel 2 jaDI: "Betoonsillutiskivide puhul kasutada Nunnakivi
(210x105x60 mm) vdi mistahes muu tootja m66tmetelt ja kujult analoogset toodet (vt. lisa
2)",
Ktisimus 2
Kui suur on hanke eeldatav maksumus?
Vastused
Eeldatav maksumus on niiidatud Riigihangete Registris (Hanketead e,II2.1)) ja HD-s,
p.1.6.

Kiisimus

3
1. Tocjde maksumuse tabelis

p 17l on "Istutatavad puud 2 tk."
Seletuskirja taimmaterjali tabelis neid pole, kuhu need tulevad ja mis puud?
2. Seletuskirja taimeder tabelis ja lillepeenarde joonis el on 942 suvelille, tciode maksumuse
tabelis neid pole. Kas arvestada pakkumist koostades neid ka?
Vastusecl
Istutavate puude ja suvelillede kohta info on HD-s Lisa 2 Riigihanke tehniline kirjeldus,
p.2.1 Maastikukujunduse ja teedeehituse osa.
Kiisimus

4

Maastikukujunduse ja teeehituse osa Seletuskirjas mainitakse asfaltkatte ehitust, aga
joonisel vastav osa puudub. Kas peab arvestama pakkumuse koostamise asfaltkatte
ehitusega

vdi ei?

Vastused
HD Lisa 1 Vormi III Flinnapakkumus (ehk mahtude tabel) III-s osas on etteniihtud sdidutee
taastamine asfaltkattega j a kdnnitee taastamine kivisillutisega.
Kiisimus 5
Kas vdib kasutada kiviparketi killustikaluses IV klassi killustikku?
Vastused
Normid ja eeskirjad, millistest peab juhinduma toode teostamisel, on esitatud p6hiprojektis,
p.3 Lisad, p.3.11. Tee ehituse tehnilised spetsifikatsioonid ja tingimused, mille sees on ka
p.2Kasutatavad materj alid (p.2.2.2. Killustik aluseks). On v6imalik kasutada kas III vdi IV
klassi kiltrustikku.
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