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1. Üldandmed
1.1. Hankija nimi ja andmed: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, Fr.R Kreutzwaldi 1,
Antsla linn, 66403 Antsla vald.
1.2. Riigihanke nimetus: „LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL
2014-2017“ Hankelepingu esemeks on lumetõrje teostamine Antsla valla avalikes kasutuses
olevatel teedel ja Antsla linna tänavatel ning Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses
2014-2017 a talveperioodil. Valla territoorium on jagatud kaheksaks tööpiirkonnaks.
1.2.1.Kehtestatud lumetõrje piirkonnad:
Piirkond nr. 1:
1.2.1.1„Antsla linn“ (Põhjapiirkonna tänavad: Põllu, põik,Tuleviku, Ülesõidu, pumba, Oru, OruPõik, Kalda, Tamme, Kooli tee, Järve, haigla, Võidu, Võidu-Põik, Tiigi, Posti, Pargi, Metsa-Põik,
Männi, Raudtee ja Tehnika, Lõunapiirkonna tänavad: Pärna, Lõuna, Kähri, Saare, Kanarbiku,
Hämariku, Tööstuse, Nurme ning tee biopuhastini) lisaks riigiteedelt 25248 (Antsla-Sänna) kuni
riigiteeni 25251 (Vaabina-Turumõisa-Säre) algavad erateed kuni taludeni.
Bussijaama tee, plats ja parkla, kultuurikeskuse parkla, vallamaja parkla, gümnaasiumi territoorium.
NB! Raudtee tänav kuni lasteaiani -koolibuss ja intensiivne liiklus hommikuti)
Piirkond nr. 2:
1.2.1.2.„Piisi,Luhametsa ja Savilöövi külad“ (Teed: Piirikraavi, Savilöövi, Suurfarmi, Linnuriigi,
Tuvikese, Pulli, Kolga, Aavi) Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25110 (Sänna-LuhametsaTsooru) ja 25248 (Antsla-Sänna) algavad erateed kuni taludeni.
Piirkond nr. 3:
1.2.1.3. „Tsooru,Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja Litsmetsa külad“ (Teed: Ninasaare, Uibuaia,
Biotiigi, Kaunismäe, Kivisaare, Perajärve, Raudsepa, Koska, Hansaste, Käomäe, Mustamäe -0,3 km
korruselamute juurdepääsutee ja platsid, Viilhalli, Rahvamaja -0,4 km teed ja platsid, Sadulmetsa ja
Räesto). Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25108 (Tsooru-Krabi), 25109 (Tsooru-Kangsti),
25110 (Sänna-Luhametsa-Tsooru) ja 25248 (Antsla-Sänna) Antsla valla piirides algavad erateed
kuni taludeni. Biotiigi tee ja veevõtukoht.
Piirkond nr. 4:
1.2.1.4. „Haabsaare, Kaika, Jõepera,Ähijärve ja Mähkli külad“ (Teed: Suuresere, Saarjärve,
Sibula, Ahero, Mähkli, Veetka -0,9 km Veetka taluni, Kalmistu tee ja plats). Lisaks nendelt teedelt,
samuti riigiteedelt 23201 (Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa), 25194 (Antsla-Haabsaare), 25232
(Haabsaare-Kaika) ja 25245 (Haabsaare- Saru) algavad erateed kuni taludeni.
Piirkond 5:
1.2.2.5. „Säre ja Rimmi külad“ (Teed: Põdra, Palu, Hõrimu, Raguli, Kauksi, Tammemäe,
Põllamäe). Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25248 (Antsla-Sänna), 25115 (linnamäe-Säre),
25116 (rimmi-Keema) ja 25251 (Vaabina-Turumõisa-Säre) algavad reateed kuni taludeni.
Piirkond 6:
1.2.2.6. „Oe, Kollino ja Soome külad“ (Teed: Zibo, Töökoja, Oe, Kollino, Püve, Sika, Soome ring,
Järve). Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteelt 25194 (Antsla-Haabsaare) ja 25222 (Kollino tee)
algavad erateed kuni taludeni.
Piirkond 7:
1.2.2.7. „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad“ (Teed. Kärsna, Kriibi,
Madissoo, Jõgari, Alajaama põik, Tokko, Kraavi ring, Taberlaane, Järve tänav -ca 300m kuni
Tohtrimajani, tee biotiikideni -ca 700 m ja Tammiku tänav). Lisaks nendelt teedelt, samuti
riigiteedelt 70 (Antsla-Vaabina), 25102 (Vana-Antsla – Lüllemäe), 25117 (Vana-Antsla-Kraavi),
25183 (antsla-Kanepi), 23129 (Kobela-Ohakatsi) ja 25252 (Kobela-Antsu) Antsla valla piirides
algavad erateed kuni taludeni. Kraavi kalmistu ja parkimisplats.
Piirkond 8:
1.2.2.8. „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad“ (Tänavad: Aia tn koos korrusmajade
juurdepääsuteede ja platsidega, Kobela rahvamaja esine plats ja tee raamatukogu tagaukseni, Järve

tn, Nurme tn Kalda tn ; teed: Lusti, Puhasti, Simsaare, Jõe, Lusti ring, Lasteaia) Lisaks nendelt
teedelt, samuti riigiteedelt 25102 (Vana-Antsla-Lüllemäe), 25126 (Kobela-Ohakatsi) algavad
erateed kuni taludeni. Lusti lasteaia tee ja platsid ning Lusti korterelamute juurdepääsuteed ja
platsid. Antsla kalmistu teed ja platsid.
1.3. Hankeleping sõlmitakse edukaima pakkujaga, kes teostab tavapäraseid lumetõrjetöid vastavalt
talviste teehoiutööde nõuetele (Lisa IV) traktori või muu tehnikaga. Lumetõrjetööde teostamise
eeldatav perioodid on 01.11.2014 - 20.04.2017.
1.4. Riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu objekt on lumetõrje teostamine Antsla valla
kaheksas piirkonnas.
1.5.Riigihanke eest vastutava isiku nimi ja andmed seoses riigihankega: ehitus- ja
keskkonnaspetsialist Enn Vasar
tel 78 55164, 5030842 e-post enn@antsla.ee
1.6. Hankelepingu rahastamisallikas on valla eelarve.
1.7. Riigihange viiakse läbi lihthankemenetlusena. Osalised pakkumused ja alternatiivsed
lahendused ei ole lubatud.
1.8. Riigihangete seadus ning selle alamastme õigusaktid on elektrooniliselt kättesaadavad interneti
aadressidel: https://www.riigiteataja.ee
1.9. Hankedokumendid on nähtaval Riigihangete registris, samuti on Hankedokumendid
kättesaadavad Antsla valla kodulehel aadressil www.antsla.ee Soovi korral saadetakse huvitatud
isikule hankedokumendid e-posti teel.. Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on õigus
tasuta tutvuda Hankedokumentidega Hankija juures.
1.2.
HDs kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. terminiga Töövõtja tähistatakse riigihanke tulemusel hankelepingu sõlminud pakkujat;
1.2.2. terminiga Töövõtuleping tähistatakse riigihanke tulemusena Hankija ja Töövõtja vahel
sõlmitavat hankelepingut. Töövõtulepingu projekt on toodud HD lisas II.
1.2.3. Hankedokumendid koosnevad järgmistest osadest:
1.2.3.1.
Hankedokument (HD);
1.2.3.2.
HD lisa I Vormid;
1.2.3.3.
HD lisa II Töövõtulepingu projekt;
1.2.3.4.
HD lisa III Antsla valla tööpiirkonnad;
1.2.3.5.
HD lisa IV Talviste teehoiutööde tehniline kirjeldus ja nõuded;
1.3. Hankija jätab endale õiguse tellida vajadusel täiendavaid töid RHS § 28 lg 5 p 1 ja 2 alusel;
1.4.Hankija teeb käesolevaga ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja
hankedokumentides esitatud tingimustele.
2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid
2.1.Pakkuja
Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsiline isik.
Pakkumisel eeldatakse, et Hankija ja pakkujad tunnevad kõiki käesoleva riigihankega seotud
kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju.
2.2. Kvalifikatsiooni kontrollimine
Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja pakkumiselt mis tahes ajal kui pakkujal on
ilmnenud RHS § 38 lõikes 1 punktides 1-6 sätestatud asjaolud.
Kvalifitseerimiseks ei tohi pakkujal olla riiklike või kohalike maksude võlgnevusi.
Hankija kontrollib riiklike maksude võlgnevusi elektroonilisest registrist.
3. Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine Lähtuvalt RHS § 38 ei sõlmi Hankija
Töövõtulepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 38 lg 1 ja lg 2
nimetatud asjaolusid. Pakkuja peab esitama kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta HD lisa I
vormi 3 kohase kinnituse RHS § 38 lg 1 p 1 kuni p 3 ja lg 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
4. Pakkumuse koostamise keel

4.1.Pakkumus ja kõik pakkumusele lisatavad dokumendid koostatakse eesti keeles.
5.Täiendavad dokumendid
Pakkuja esitab järgmised täiendavad dokumendid:
5.1.pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja HD lisa I vormi 1 kohaselt, et ta aktsepteerib kõiki HTs
ja HDs esitatud tingimusi ja et pakkujal on olemas kõik Töövõtulepingu täitmiseks vajalik tehnika
koos lisamehanismideja
6. Töövõtulepingu tingimused ja täitmise tähtpäev
6.1,Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga Töövõtulepingu:
Lumetõrje teostamine Antsla vallas aastatel 2014 kuni 2017, mille lumetõrje kirjeldus on esitatud
HD lisas IV.
6.2.Töövõtulepingu täitmise tähtaeg on 01.11.2014 kuni 20.04.2017 a..
7. Pakkumuse maksumus ja muud tingimused, millega peab pakkuja pakkumuse
koostamisel arvestama.
7.1. Pakkuja esitab HD lisa I vormi 4 kohase hinnapakkumuse iga tööpiirkonna kohta eraldi .
7.2. Hinnapakkumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab sisaldama pakutavas piirkonnas lumetõrje
tööde 1 tunni maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
7.3. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud
hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks. Hankija eeldab, et Pakkuja on
Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike
töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde
kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.
7.4.Töövõtja on kohustatud jälgima iseseisvalt Lepingu perioodil ilmaolusid ja lumetõrje vajadust
ning sagedust ööpäevaringselt, tagades liiklemise võimaluse hooldusalal vastavuses lepingu
nõuetele.
7.5. Lähtudes lumetõrjepiirkondade teede pikkusest peab pakkuja omama või püsiva õigusliku suhte
alusel kasutama lumetõrje teostamiseks, lumetõrjepiirkonna kohta, vähemalt ühte 120 hj
mootorivõimsusega lumetõrjetraktorit ning asendustehnika tehnilise tõrke korral koos talihoolduses
kasutatava sahaga (laius 3m), Antsla linnas kummiteraga sahka.
7.6.Töövõtja teeb lumetõrjetöid hoolsalt, lojaalselt, tellija jaoks parima kasuga, lähtudes
mõistlikkuse ja hea tava printsiibist ja väldib kahju tekitamist tellija või teiste isikute varale.
7.7.Töövõtja tellib tema käsutuses oleva lumetõrjetehnika rikke korral ise teistelt ettevõtjatelt töö,
garanteerimaks oma kohustuse täitmise.
7.8. Kõik muudatused, mida Töövõtja teenuse osutamise käigus teeb ja mis erinevad lisas 1 nõutust,
peab tellija enne heaks kiitma.
7.9. Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on
Pakkuja kohustus, st. Pakkuja peab tundma piirkonna teid ( hanke osa) , millele pakkumise esitas ja
määrama tööpiirkonna teede kogupikkuse ja platside kogupindala .
7.10. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole
esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal
prioriteetseks Hankija tõlgendus.
7.11. Pakkujal peab olema lumetõrjetöödeks vajalik tehnika. Pakkujal peab olema vähemalt üks
120 hobujõuline lumetõrjemasinat koos lumetõrjeks vajamineva muu tehnikaga ühe tööpiirkonna
kohta. Iga traktori varustusse peab kuuluma GPS seade, mis võimaldab tellijal näha lumetõrje töid
reaalajas. Pakkuja peab esitama oma lumetõrje tööde tehnika nimekirja ning dokumendid selle
kohta, mis kinnitavad tehnika omandiõigust (või kasutamisõigust hankelepingu kehtivuse ajal).
Lumetõrjetehnika nimekirja esitamisel tuleb märkida lumetõrje tehnika nimetus, mark, võimsus,
saha laius ja saha tera materjal.

8. Pakkumuse vormistamine, esitamine ja muutmine.
8.1. Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris, mis sisaldab pakkumust
1(ühes) eksemplaris paberkandjal , rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi
võimalikust eelnevast avamisest.
8.2. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:
hankija nimi;
hankija aadress;
hanke nimetus;
pakkuja nimi, registrikood ja aadress
”PAKKUMUS”
”Mitte avada enne 15. oktoobrit 2014 a. Kella 10.05;
8.3. Pakkumus tuleb esitada aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1, 66403 Antsla linn Antsla vald
Võrumaa, vallavalitsuse sekretärile tööpäevadel E-N 8.00 – 16.30, R 8.00 -14.00.
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 15.10.2014 aastal kell 10.00
8.4. HD p 8.3 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
8.5. Pakkuja võib oma pakkumust muuta kuni HD p 8.3 nimetatud tähtajani, esitades uue
pakkumuse, mille pakendile on märgitud lisaks HD p 8.2 nimetatule märge ”Muutmine”.
8.6.Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb
esitada ostjale enne HD p 8.3 nimetatud tähtpäeva.
8.7.Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
8.8. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa
arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.
8.9. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
8.10 Variantide esitamine ei ole lubatud .
8.11 Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
9. Selgitused
9.1. Kõik küsimused ja selgitused hankijale HD sisu kohta esitatakse e-riigihangete keskkonna
kaudu.
9.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates,
edastades vastused e-riigihangete keskkonna kaudu samaaegselt kõikidele pakkujatele.
9.3..Hankija võib nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu
selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkujalt
pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Pakkuja on
kohustatud nimetatu esitama kirjalikult 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates
riigihangete registri kaudu või posti või e-posti teel.
9.4. Hankija ei vastuta posti, faksi või e-posti side toimimise eest.
10. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
10.1.Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
11. Pakkumuste avamine
11.1. Pakkumuste avamine toimub Antsla Vallavalitsuse hoones aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 1,
66403 Antsla linn Antsla vald, 15. oktoobril 2014. aastal kell 10.05
11.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi
võetud ja mida ei ole avatud enne HD p 8.3 nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad avamisjäljed).
11.3.Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab
olema võimeline tõendama esindusõigust.
11.4.Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed pakkumuste avamise
protokolli.

11.5.Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja
pakkumuste maksumused.
11.6. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll.
12. Pakkujate kvalifitseerimine
12.1. Pakkujate kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seadusele võttes arvesse HTs
esitatud kvalifitseerimise tingimusi.
13. Pakkumuste vastavuse kontroll
13.1. Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust HTs ja HDs
esitatud tingimustele vastavalt riigihangete seadusele.
14. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused
14.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:
14.1.1.kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad rahastamisotsuse kohast töövõtulepingu
objekti finantseerimiseks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.
15. Pakkumuste hindamise kriteeriumid, hindamine ja edukaks tunnistamine
15.1. Hankija hindab pakkumusi vastavalt riigihangete seaduse § 50 ja § 53.
15.2. Hankija hindab pakkumusi HD punktis 7.1 nimetatud tunnihinna alusel.
15.3. Lumetõrje piirkonnas edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama maksumusega
lumetõrjetööde 1 töötunni maksumus, iga küsitud lumetõrje piirkonna kohta eraldi.
16. Töövõtulepingu sõlmimine
16.1. Töövõtulepingu tingimused on esitatud HD lisas II.
16.2. Hankija saadab edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale Töövõtulepingu
allkirjastamiseks (eelistavalt digitaalseks allkirjastamiseks).
16.3. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab Töövõtulepingu allkirjastatult
Hankijale tagastama 5 kalendripäeva jooksul arvates Töövõtulepingu teksti saamisest. Kui pakkuja
ei tagasta tema poolt allkirjastatud Töövõtulepingut nimetatud tähtaja jooksul, siis loeb Hankija
pakkumuse tagasivõetuks Hankijast mitteolenevatel põhjustel.
16.4. Hankija jätab endale õiguse muuta Töövõtulepingut riigihangete seaduse § 69 lg 3 nimetatud
juhul.
16.5. Hankija jätab endale õiguse tellida vajadusel täiendavaid töid riigihangete seaduse
§ 28 lg 5 p 1 ja p 2 ettenähtud juhtudel.

RIIGIHANGE

„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS
AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

HANKEDOKUMENTIDE LISA I

VORMID

VORM 1

Pakkumusteade
Hankija: Antsla Vallavalitsus
Riigihanke nimetus:„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

Pakkuja
Nimi
Aadress
Telefon
Faks
E-post
Pank, konto, aadress
Registrikood
Käesolevaga kinnitame, et võtame üle kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused
ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid
pakkumusi.
Tehes antud Pakkumuse kinnitame, et oleme läbi uurinud käesoleva riigihanke hankedokumendid ja
nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
Oleme läbi uurinud, aru saanud ja üle kontrollinud eelpoolnimetatud hankedokumendid ja
kinnitame, et need ei sisalda vigu ja muid puudusi. Seepärast pakume, et teostame töö vastavalt
käesoleva riigihanke hankedokumentides sätestatule ja hinnaga, mis esitatud meie
hinnapakkumuses.
Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide kohta ja
tutvuda kõigi hankelepingu täitmise seisukohalt oluliste asjaoludega.
Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil
on kõik võimalused, vahendid ja oskused eelnimetatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks.
Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva arvates pakkumuste avamise tähtpäevast ja ta on
meile siduv ja teda võib edukaks tunnistada igal ajal pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul. Me
kinnitame, et kogu meie poolt esitatud pakkumus on pakkumusteate osa.
Garanteerime, et töö teostatakse vastavuses hankedokumentides esitatud nõuetega. Samuti
garanteerime, et meie pakkumuse hind sisaldab kõiki töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikke
töid, teenuseid ning makse ja lõive. Hankelepingu sõlmimisel kohustume teostama riigihanke
objektiks olevad lumetõrjetööd meie pakkumuse maksumuses (Vorm 4) näidatud maksumusega.
Saame ka aru, et hankijal on õigus tagasi lükata kõik esitatud pakkumused hankedokumentides
ja/või seaduses kirjeldatud alustel.
Kuupäev:...............................................
Allakirjutaja nimi ja allkiri:...........................................................

Vorm 2

Pakkuja tehnika loetelu ja hoiukohad
Hankija: Antsla Vallavalitsus
Riigihanke nimetus:„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

Osa nr .........
Nimetus

Omandisuhe

Märkused:
Kuupäev:
Pakkuja nimi, aadress:
Esindaja nimi/allkiri:

Mark, mudel

Riiklik reg. Valmistamise Garažeerimise koha
nr
aasta
aadress

Vorm 3
KINNITUS KÕRVALDAMISE ALUSEKS OLEVATE ASJAOLUDE PUUDUMISE KOHTA
Hankija: Antsla Vallavalitsus
Riigihanke nimetus:„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

11 Kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1 kuni p 3 ja § 38 lg 2
nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.
11 Anname nõusoleku Tellijale teha vajaduse korral järelpärimisi vastavatele ametiasutustele
kontrollimaks meie vastavust riigihangete seaduse § 38 nimetatud tingimustele.

Kuupäev: ______________________
Pakkuja nimi ja aadress: _________________________________________
Registrikood:______________________________
Esindaja allkiri: _____________________

Vorm 4
HINNAPAKKUMUS
Hankija: Antsla Vallavalitsus
Riigihanke nimetus:„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

Tööpiirkond nr
Kinnitame, et pakkumuse maksumus sisaldab kõiki talitöö tegemiseks vajaliku tööjõu tasustamis
kulutusi masinatele ja seadmetele, s.h. nende soetamist või rentimist, transporti, hooldamist,
garažeerimist jm; samuti kõiki makse ja lõive, mida kohaldatakse Eestis.
Ühe töötunni maksumus ilma käibemaksuta on .............. eurot
Ühe töötunni maksumus koos 20% käibemaksuga on .............. eurot

Märkused:
Kuupäev:
Pakkuja nimi, aadress:
Esindaja nimi/allkiri:

„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS
AASTATEL 2014-2017“

HANKEDOKUMENTIDE LISA II
Viitenumber 156160

TÖÖVÕTULEPING

TÖÖVÕTULEPING
Antslas,
Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, asukoht F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn Antsla vald
Võru maakond, keda esindab vallavanem Merike Prätz (edaspidi nimetatud Tellija)
ja ............................................................., registrikood .....................,
asukoht .......................................................................................... (edaspidi nimetatud Töövõtja),
keda edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud
Leping) alljärgnevas:
I Lepingu ese
1.1. Lepinguga Tellija tellib ning Töövõtja kohustub teostama Antsla valla tööpiirkonnas
nr .................................. kohalike teede ning erateede lumetõrjetööd
vastavalt ...................................... a esitatud hinnapakkumusele ja Lepingule lisatud teede
nimekirjale Lepinguga kokkulepitud tingimustel ning korras (edaspidi nimetatud Töö). Töövõtja
kohustub teostama Töö omal riisikol ja oma traktoriga ......................................
1.2. Töövõtja kohustub Töö teostamisel:
1.2.1. puhastama ristumised teiste erateede, kohalike teede ja riigimaanteedega;
1.2.2. hüvitama Tellijale või kolmandatele isikutele süüliselt tekitatud materiaalsed kahjud.
1.3. Töö tulemus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a
määrusega nr 45 kehtestatud "Tee seisundinõuded" peatükis 4 sätestatud tingimustele ja nõuetele.
1.4. Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida Töö teostamise käiku. Töövõtja on kohustatud koheselt
informeerima Tellijat Töö teostamise käigus tekkinud probleemidest ning nõudma Tellija juhiseid ja
informatsiooni.
1.5. Töövõtja kohustub teostatava Töö kohta pidama talihooldepäevikut, kuhu märgib teostatud Töö
kuupäeva/kuupäevad ja töötundide arvu. Talihooldepäevikusse märgitud andmed kohustub Töövõtja
Tellijaga eelnevalt kooskõlastama ja esitama selle koos arvega Tellijale hiljemalt järgneva kuu 10.
kuupäevaks.
II Töö teostamine
2.1. Töövõtja kohustub Töö teostama ajavahemikul 01. november 2014 a. kuni 20. aprill 2017 a.
2.2. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule kolme (3)
tööpäeva jooksul arvates töö teostamisest, talihooldepäeviku esitamisest ja arve saamisest.
2.3. Juhul, kui Tellija esitab oma pretensiooni ja selle kohta koostavad Pooled vastava akti, peab
Töövõtja tegema Töö ning Töö eest makstava tasu arvestuses tasaarvelduse Tellija poolt määratud
tähtaja jooksul. Töövõtja kohustub Tellija poolt esitatud pretensioonid läbi vaatama kolme (3)
tööpäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest.
2.4. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.
III Töövõtjale makstav tasu
3.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise ühe (1) töötunni eest tasu
summas ................................................................ koos käibemaksuga.
3.2. Töö eest tasumiseks esitab Töövõtja Tellijale vastava arve.
IV Poolte vastutus
4.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on
põhjustatud süüliselt.
4.2. Juhul, kui Töövõtja poolt teostatav Töö ei vasta Lepingus määratletud nõuetele, on Tellijal
õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on null koma kaks (0,2) % Lepingu kohaselt

Töövõtjale makstavast tasust iga tunni eest, mil viivitus või mittekohane Töö aset leidis, kuid kokku
mitte rohkem kui kakskümmend (20) % Töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest
tasumisel vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
4.3. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal
õigus nõuda viivist summas null koma kaks (0,2) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega
viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui kakskümmend (20) % tasumisega viivitatud
summast.
4.4. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt kolme (3) kuu
jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.
V Lepingu ülesütlemine
5.1. Tellija võib Lepingu igal ajal olenemata põhjusest üles öelda, teatades sellest Töövõtjale
vähemalt üks (1) nädal ette.
5.2. Tellija kohustub Töövõtjale tasuma Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt teostatud Töö
eest.
VI Teadete edastamine
6.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi
muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.
6.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette
nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või
antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui
postitamisest on möödunud vähemalt kolm (3) kalendripäeva.
6.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus
vormis.
VII Lõppsätted
7.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
7.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse
vaidlus Tartu Maakohtu Võru kohtumajas.
Poolte andmed:
Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, asukoht F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66403
Antsla vald Võru maakond, a/a 10402011665006 AS SEB Pank kood 401. Tellija kontaktisik
Lepingu täitmisel on ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar, telefon 50 30 842.
Töövõtja:
Poolte allkirjad:
Tellija: ………………………………

Töövõtja: ……………………………..

„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS
AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

HANKEDOKUMENTIDE LISA III

ANTSLA VALLA TÖÖPIIRKONNAD

Antsla valla tööpiirkonnad
Tellija: Antsla Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: „LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160
Piirkond nr. 1: „Antsla linn“
Põhjapiirkonna tänavad: Põllu, põik,Tuleviku, Ülesõidu, pumba, Oru, Oru-Põik, Kalda, Tamme,
Kooli tee, Järve, haigla, Võidu, Võidu-Põik, Tiigi, Posti, Pargi, Metsa-Põik, Männi, Raudtee ja
Tehnika.
Lõunapiirkonna tänavad: Pärna, Lõuna, Kähri, Saare, Kanarbiku, Hämariku, Tööstuse, Nurme.
Lisaks riigiteedelt 25248 (Antsla-Sänna) kuni riigiteeni 25251 (Vaabina-Turumõisa-Säre) algavad
erateed kuni taludeni.
Tee biopuhastini -ca 0,4 km
Bussijaama tee, plats ja parkla, kultuurikeskuse parkla, vallamaja parkla, gümnaasiumi territoorium.
NB! Raudtee tänav kuni lasteaiani -koolibuss ja intensiivne liiklus hommikuti.
Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 1 on arvestatud 11 tundi.
Piirkond nr. 2: „Piisi,Luhametsa ja Savilöövi külad“ (Teed: Piirikraavi, Savilöövi, Suurfarmi,
Linnuriigi, Tuvikese, Pulli, Kolga, Aavi) Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25110 (SännaLuhametsa-Tsooru) ja 25248 (Antsla-Sänna) algavad erateed kuni taludeni.

Tee nr

Tee nimetus

Pikkus (km)

170

Piirikraavi

2,4

179

Savilöövi

4,3

181

Suurfarmi

0,4

187

Linnuriigi

2,3

211

Tuvikese

1,7

216

Pulli

1,3

218

Kolga

1,3

255

Aavi

1,6

Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 2 on arvestatud 8 tundi.
Piirkond nr. 3: „Tsooru,Viirapalu, Kikkaoja,Roosiku ja Litsmetsa külad“
(Teed: Ninasaare, Uibuaia, Biotiigi, Kaunismäe, Kivisaare, Perajärve, Raudsepa, Koska,
Hansaste, Käomäe, Mustamäe -0,3 km korruselamute juurdepääsutee ja platsid, Rahvamaja -0,4 km
teed ja platsid, Sadulmetsa ja Räesto). Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25108 (TsooruKrabi), 25109 (Tsooru-Kangsti), 25110 (Sänna-Luhametsa-Tsooru) ja 25248 (Antsla-Sänna) Antsla
valla piirides algavad erateed kuni taludeni. Biotiigi tee ja veevõtukoht.

Tee nr
171

Tee nimetus
Ninasaare

Pikkus (km)
0,8

176

Uibuaia

0,6

178

Biotiigi

0,4

182

Kaunismäe

2,1

190

Kivisaare

1,7

197

Perajärve

7

222

Raudsepa

2

230

Koska

1,2

235

Hansaste

1,6

237

Käomäe

1,2

241

Mustamäe

0,3

246

Rahvamaja

0,4

249

Sadulmetsa

1,4

255

Räesto

1,6

Biotiigi tee ja veevõtukoht.
Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 3 on arvestatud 12 tundi.
Piirkond nr. 4:„Haabsaare, Kaika, Jõepera,Ähijärve ja Mähkli külad“
(Teed: Suuresere, Saarjärve, Sibula, Ahero, Mähkli, Veetka -0,9 km Veetka taluni, Kalmistu tee ja
plats). Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 23201 (Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa), 25194
(Antsla-Haabsaare), 25232 (Haabsaare-Kaika) ja 25245 (Haabsaare- Saru) algavad erateed kuni
taludeni.

Tee nr

Tee nimetus

Pikkus (km)

261

Suuresere

3,1

275

Saarjärve

3,3

276

Sibula

2,3

281

Ahero

2,4

283

Mähkli

3,4

284

Veetka

0,9

Kaika kalmistu tee ja parkla
Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 4 on arvestatud 13 tundi.
Piirkond 5: „Säre ja Rimmi külad“
(Teed: Põdra, Palu, Hõrimu, Raguli, Kauksi, Tammemäe, Põllamäe). Lisaks nendelt teedelt, samuti
riigiteedelt 25248 (Antsla-Sänna), 25115 (linnamäe-Säre), 25116 (rimmi-Keema) ja 25251
(Vaabina-Turumõisa-Säre) algavad erateed kuni taludeni.

Tee nr

Tee nimetus

Pikkus (km)

75

Põdra

1,8

97

Palu

0,6

99

Hõrimu

1,4

103

Raguli

4,8

108

Kauksi

20,7

113

Tammemäe

2,2

124

Põllamäe

1,5

Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 5 on arvestatud 6 tundi.
Piirkond 6: „Oe, Kollino ja Soome külad“
(Teed: Zibo, Töökoja, Oe, Kollino, Püve, Sika, Soome ring, Järve). Lisaks nendelt teedelt, samuti
riigiteelt 25194 (Antsla-Haabsaare) ja 25222 (Kollino tee) algavad erateed kuni taludeni.

Tee nr

Tee nimetus

Pikkus (km)

46

Zibo

1,7

53

Töökoja

2,3

54

Oe

3,4

56

Kollino

1,5

61

Püve

1,6

70

Sika

4,2

72

Soome ring

3,8

73

Järve

1,6

Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 6 on arvestatud 6 tundi
Piirkond 7: „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad“
(Teed. Kärsna, Kriibi, Madissoo, Jõgari, Alajaama põik, Tokko, Kraavi ring, Taberlaane, Järve tänav
-ca 300m kuni Tohtrimajani, tee biotiikideni -ca 700 m ja Tammiku tänav). Lisaks nendelt teedelt,
samuti riigiteedelt 70 (Antsla-Vaabina), 25102 (Vana-Antsla – Lüllemäe), 25117 (Vana-AntslaKraavi), 25183 (antsla-Kanepi), 23129 (Kobela-Ohakatsi) ja 25252 (Kobela-Antsu) Antsla valla
piirides algavad erateed kuni taludeni. Kraavi kalmistu ja parkimisplats.

Tee nr Tee nimetus

Pikkus (km)

2

Kärsna

3,4

8

Kriibi

1,8

12

Madissoo

1,3

13

Jõgari

130

Alajaama põik

0,3

141

Tokko

1,4

143

Kraavi ring

2,7

2

154

Taberlaane

0,8

160

Järve tänav

0,3

363

Tammiku tänav

0,5

tee biotiikideni Vana-Antslas

0,7

tee bipuhastini Kraavil

0,6

Kraavi kalmistu ja parkimisplats
korrusmajade juurdepääsuteed ja
platsid
Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 7 on arvestatud 13 tundi
Piirkond 8: „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad“
(Tänavad: Aia tn koos korrusmajade juurdepääsuteede ja platsidega, Kobela rahvamaja esine plats
ja tee raamatukogu tagaukseni, Järve tn, Nurme tn Kalda tn ; teed: Lusti, Puhasti, Simsaare, Jõe,
Lusti ring, Lasteaia) Lisaks nendelt teedelt, samuti riigiteedelt 25102 (Vana-Antsla-Lüllemäe),
25126 (Kobela-Ohakatsi) algavad erateed kuni taludeni. Lusti lasteaia tee ja platsid ning Lusti
korterelamute juurdepääsuteed ja platsid. Antsla kalmistu teed ja platsid ning jäätmejaam.

Tee nr Tee nimetus

Pikkus (km)

357

Aia tn koos korrusmajade
juurdepääsuteede ja platsidega

0,6

360

Järve tn

0,3

361

Nurme tn

0,3

362

Kalda tn

0,5

1

Lusti

1,4

25

Puhasti

0,4

36

Simsaare

1,5

40

Jõe

0,8

32

Lusti ring

2,1

28

Lasteaia

1,5

Kobela rahvamaja esine plats
tee raamatukogu tagaukseni
jäätmejaam

Keskmiseks ajakuluks ühekordsel lumetõrjetööl piirkonnas 8 on arvestatud 16 tundi

„LUMETÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLAS
AASTATEL 2014-2017“
Viitenumber 156160

HANKEDOKUMENTIDE LISA IV

TALVISTE TEEHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS JA NÕUDED

TALVISTE TEEHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS JA NÕUDED
1.Üldis
1.1.Teehoiutööde tegemise nõuded (edaspidi Nõuded) on kohustuslikud täitmiseks avalike teede
teehoiul.
1.2.Tuginedes Töövõtja ametialasele professionaalsusele on Töövõtja kohustatud pakkumuses
arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud hanke
nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt hankedokumentides, sealhulgas ka teede
mõõtude ebatäpsusest tulenevate tööd
1.3. Tellija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud
hankedokumentatsiooniga, ja käesoleva pakkumuse Lisas III loetletud teedega ning seal valitsevate
tingimustega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd
ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.
1.4. Töövõtja on kohustatud tagama infotelefoni töö, mis tagaks isikutel seitse päeva nädalas kella
07.00-22.00-ni võimaluse teabe saamiseks ja edastamiseks teede seisundi kohta. Teavet peab olema
võimalik edastada telefoni ja võimalusel ka e-posti teel.
1.5. TÖÖVÕTJA on kohustatud pidama talihooldepäevikut, kuhu on märgitud hoolde kuupäev,
hooldustöid teostavad töötajad, mehhanismid, kõigi nende väljasõidu- ja tööaeg. Töövõtja peab
võimaldama talihooldepäevikut tellijal igal ajal kontrollida.
1.6.Lumetõrjet tegeva masina juhil on kaasas töös olev mobiiltelefon, mille numbri teatab Töövõtja
Tellijale.
1.7. Töövõtja on kohustatud varustama hankedokumentides nimetatud talihoolde töid teostavad
mehhanismid GPS seadmetega nii, et nende töö oleks TELLIJAL internetiüleselt ja igal ajal, GPSsüsteemis jälgitav. Seadmete paigalduse ja töös hoidmise kulud kannab töövõtja.
1.8. Täpselt määratlemata hoolde tegemisel lähtutakse mõistlikkuse ja hea tava printsiibist.
1.9. Mistahes vastuolude ning käesoleva juhise puudulikkuse puhul lugeda ülemuslikuks Tellija
nõue.
2. Talihoole
2.1.Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.
2.2.Talihoolduse alla kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja
karestamine ning vajadusel lume äravedu või ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide
laialilükkamine ja teeäärsete lumetõrjeribade lükkamine. Lume äravedu toimub kokkuleppehindade
alusel ja selle hind ei sisaldu käesolevas pakkumises.
2.3. Teede ja tänavate seisundinõuded lumesaju ajal on: kohev lumi 10 cm, sulalumi ja lörts 5 cm,
tuisuvaalud 15 cm.
2.4. Töövõtja kohustub hoidma liiklemiseks olevad teed (ja tänavad ) lahtisest lumest puhtad,
kusjuures:
Lumekihi paksus ei tohi ületada koheva lume korral 10 cm, sulalume puhul 5 cm, lörtsi ja lobjaka
korral 5 cm. Rööbaste sügavus kinnisõidetud lumes ei tohi ületada 5 cm.
2.4.Töövõtja teeb valla avalikel teedel (Teeseaduse § 51 „Kohalik tee“ tähenduses) lumetõrjet
kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002.a määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ (redaktsioon
01.11.2011) lisas 8 (Tee talvised seisundinõuded) toodud 1.seisunditaseme nõuetele kella 07.0022.00.
2.5.Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu- vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või
lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) peab Töövõtja tagama tee
läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 14.00- 19.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on
päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud

Tellijat koheselt informeerima. Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama
vallateede vastavuse 1.seisunditaseme nõuetele 24 tunni jooksul alates raskete ilmaolude
lõppemisest. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral
teede/tänavate laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede/tänavate sõidetavuse tagamist.
2.6. Pakkuja peab arvestama, et seadme rike või eriolukordades vajamineva tehnika mitteomamine
ei anna õigust hankelepingu tingimuste rikkumiseks. Töövõtja vastutab tööohutusnõuete täitmise
eest, töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ning valla või kolmandate isikute
varale kahju tekitamise eest.
2.6. Raskete ilmaolude korral öisel ajal (väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22.00-07.00)
avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise
kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul .
2.7.Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - on Töövõtja kohustatud
tegema lumetõrjet vajalikul teelõigul ka pärast seisundinõuete kehtivusaega, s.o. kella 22.00-07.00ni.
2.8.Eratee omanikud, kelle eratee pole sirgjoone kujuga, peavad tee tähistama, vastasel korral on
Töövõtjal õigus eratee lumetõrjest keelduda.
2.9. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede
laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede sõidetavuse tagamist.
2.10.Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamine tuleb kooskõlastada
maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist.
2.11.Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt 5 m või kitsamal teel vähemalt sõiduraja
laius kusjuures iga 200 m järgi peab olema laiendus vastusõitja möödalaskmiseks.
2.12.Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi kahjustada katet.
2.13. Teelõikudel, kus on kõnniteed ja kui nendel lõikudel ei ole tagatud minimaalne lubatud
sõiduradade laius lumevallide vahel, tuleb teostada lume äravedu.
2.14. Lume äravedu peab toimuma väljaspool liikluse tipptunde ja/või puhkepäeviti. Teede
sulgemine lumeveo ajaks on lubatud ainult Tellija nõusolekul.
2.15. Lume sulamisperioodil tuleb tagada võimalusel vete äravool teekattelt ja -peenralt, nii et
teedele ei tekkiks veelompe.
2.16. Töövõtja on kohustatud koheselt kõrvaldama lumetõrjetööde käigus ristmikele tekkinud
lumevaalud (võivad põhjustada liiklusõnnetusi). Samad nõuded kehtivad ka ülekäiguradadel ja
sõidutee ristumisel jalg- või kergliiklusteega.
2.17. Töövõtja on kohustatud talvistes tavaoludes (mitte rasked ilmaolud) kõrvaldama kinnistute
(õuede) sissesõidutee ja vallatee ristmikule tekkiva üle 30 cm kõrguse lumevalli. Raskete ilmaolude
korral sissesõiduteelt lumevalli koristama ei pea.
2.18. Töövõtja on kohustatud vallateede või valla- ja riigiteede ristmikel õnnetuste vältimiseks
tagama piisava nähtavuse teesuudmete laiendamise ja lumevallide kõrvalelükkamise teel.
2.19. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid,
piirdeaedu ja hoovidesse, juhul kui see on võimalik.
2.20. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud kohtades
vallidest läbipääs sõidutee ületamiseks ning juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele.
2.21. Teed või teelõigud, mida ei ole võimalik lumerohkuse tõttu esmase lumelükkamisega lumest
koristada ning tekivad nn tupikteed, tuleb töövõtjal tähistada vastava liiklusmärgiga või tupikteest
hoiatava liikluskorraldusvahendiga või piirdelindiga ning sellest Tellijat koheselt teavitada.
2.22.Teelõikudel, mis lõpevad tupikuga, tuleb tagada transpordivahenditele (nt prügiveo auto)
ümberkeeramise võimalus.
2.23.Töövõtja pole vastutav erateel lumetõrjega tekitatud kahju eest, juhul kui eratee omanik pole
õigeaegselt informeerinud traktoristi või märgistanud teeäärseid istikuid jne.
2.24. Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest (tee kraavi kohale lükkamine, ristmikel
lumevallide tõttu halb nähtavus jne.) põhjustatud õnnetuste korral.
2.25. Öiste sadude ja tuisuga alustatakse töid selliselt, et olulisemad teed, tänavad ja platsid on
sõidetavad kella 7.00ks.

2.26. Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - on Töövõtja kohustatud
tegema lumetõrjet vajalikul teelõigul ka pärast seisundinõuete kehtivusaega.
2.27. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral
teede/tänavate laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede/tänavate sõidetavuse tagamist.
2.28. Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamine tuleb kooskõlastada
maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist.
2.29.Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest (tee kraavi kohale lükkamine, ristmikel lumevallide
tõttu halb nähtavus jne.) põhjustatud õnnetuste korral.

