Riigihange „Rannu valla haljasalade niitmistööd 2017“

1. Hankija:
Rannu Vallavalitsus
Vallapalu küla Rannu vald 61116 Tartumaa
Esindaja: Maano Koemets, vallavanem
Tel 731 1901; 5342 5242
maano.koemets@rannu.ee
2. Hanke nimi
„Rannu valla haljasalade niitmistööd 2017“
3. Hankemenetlus
Lihtsustatud korras teenuste tellimine
4. Hanke sisu
Rannu valla territooriumi haljasalade, kalmistu, parkide ja muude alade suviste niitmistööde
teostaja leidmiseks perioodiks 01.05.-30.09.2016. Rannu vallas on 3 parki, mis on valla
omandis (Rannu, Kureküla, Väike-Rakke), valla asutuste hoonete territooriumid (Rannu Kool,
Rannu lasteaed, Rannu vallamaja, Tamme klubi, Barbara külakeskus), Rannu kalmistu ning
Rannu ja Kureküla aleviku ja valla asulate haljasalad. Objektid vajavad niitmist vastavalt
kvaliteedinõuetele suvisel perioodil. Töid tuleb teostada erinevate masinatega – trimmer,
muruniiduk või raider, suurem traktorniiduk ebatasaste alade niitmiseks. Tööde
kvaliteedinõuded on määratud objektide kaupa.
4.1. Hangitavaks teenuseks on hanke objektiks olevate maa-alade niitmistööd.
4.2. Tööde kvaliteedinõuded
4.2.1. Üldnõuded niitmistöödele
Tööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobiva tehnilise vahendiga, tavapärase
hoolsusega ja tulemus peab vastama kvaliteedinõuetele. Kohad kuhu muruniidukiga ei pääse
ligi (puude ümbrused, ehitiste ümbrused, teeääred), niita trimmeriga. Sõltumata plaanil
näidatud joonest ja lisas olevast pinnast tuleb niita haljasala terviklikult lõpuni, kaasa arvatud
haljasala äärsed teeääred, alleed jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö kahjustada puid,
põõsaid, lillepeenraid, hauatähiseid, pinke ja muid objekte. Muruniitmisel tekkiva muru võib
jätta murule. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel tuleb tagada niidetava
muru jäämine muruplatsile. Kui muru satub kõnniteedele, platsidele, tuleb see töö teostajal
koristada platsidelt ära. Niitmistööde ajal maa-aladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid
jms) ja puuoksad tuleb enne niitmist koristada ja olmejäätmed viia valla kogumispunkti
jäätmekasti, oksad kompostimisplatsile.
4.2.2. Niitmistööd A-märgistusega (tabelis) aladel
A-kategooria alade niitmine peab toimuma niiduki ja trimmeriga selliselt, et muru kõrgus on
kogu tööala ulatuses tööperioodi vältel minimaalselt 50 ja maksimaalselt kuni 100 mm.
Kasutada võib kuni sellise suuruse ja raskusega tehnikat, mis ei kahjusta maapinda ning
niidab muru kvaliteetselt.
4.2.3. Niitmistööd B-kategooria aladel
B-kategooria alade niitmine peab toimuma niiduki ja trimmeriga selliselt, et muru kõrgus on
kogu tööalal tööperioodi vältel minimaalselt 50 ja maksimaalselt kuni 150 mm. Kasutada võib

suuruse ja raskusega tehnikat, mis ei kahjusta maapinda niitmise käigus. Osade objektide
puhul on ühe hooaja (4 kuud) niitmiskordade miinimumnõue, mis on kirjas objektide tabelis.
4.2.4. Erinõuded niitmisele
4.2.4.1. Kalmistul:
Kalmistul teostada niitmistöö kalmistusiseselt kalmistuvahi poolt näidatud ja plaanil märgitud
aladel, kalmistu müüri pealt ja kalmistu müüri väliselt kuni metsapiirini. Võib kalmistusiseselt
kasutada raiderit või muruniidukit, kui see ei kahjusta pinnast ja haudu, mujal kalmistusiseselt
trimmeritöö. Tagada kalmistul objekt nr 17 osas B-kategooria tase, kuid töö teostada vähemalt
kolmel korral hooajal tabelis näidatud kuupäevadeks. Kalmistu ees A-ala.
4.2.4.2. Asulates:
Niitmistöid ei teostata elamute vahetus läheduses ajavahemikus kell 21-08.00. Lasteaia
ümbruses tuleb niitmistöid teostada järgmiselt. Lasteaia krundisiseselt ei teostata niitmist laste
päevauinaku ja väljas mängimise ning puhkepäevade ajal.
5. Töö teostamise periood
Punktis 4.1. nimetatud töö teostamine toimub niidetavate maa-alade paiknevuskaardi alusel
perioodil 1. mai kuni 30. september. (5 kuud)
6. Tööde üleandmine, maksmine
Punktis 4.1. nimetatud töö üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale iga
tööperioodi kuu lõpus. Aktis kinnitatakse alade vastavust hanketingimustele ja lepingu
nõuetele. Tasumine toimub igakuiselt töö teostamise kuule järgneva kuu 7. kuupäevaks
vastavalt esitatud arvele. Kokku maksab hankija töövõtjale tööperioodil 5 makset.
7. Pakkumuse esitamine
Pakkumus tuleb esitada kirjalikult taasesitatavas vormis Rannu Vallavalitsuse meiliaadressil
vallavalitsus@rannu.ee (digitaalselt allkirjastatuna). Pakkumuse sisuks on:
7.1. vormikohane hinnapakkumus pakkuja poolt niitmistööde teostamiseks vastavalt
hanketingimustele.
7.2. sarnaste lepingute nimekiri
7.3. kasutatava tehnika loetelu
8. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja avamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.04.2017 kell 11.00. Pakkumused avatakse 17.04.2017. a
kell 11.10.
9. Pakkumuste jõusoleku aeg
30 päeva
10. Pakkumuste hindamine
10.1. Hinnatakse pakkumuse vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele eesmärgiga
selgitada välja majanduslikult soodsaim pakkuja. Edukaks pakkumiseks on kõige enam
punkte saanud pakkumus.
10.2. Hindamiskriteeriumid ja nende osakaal on:
10.2.1. teenuse maksumus 60 p;
10.2.2. senine sama valdkonna töökogemus (sarnaste lepingute täitmise kogemus ja tagasiside
neile) 20 p;
10.2.3. kasutatav tehnika 20 p.

10.3. Tellija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused ja pidada pakkujatega
läbirääkimisi.
10.4. Pakkujal ei ole õigust nõuda tellijalt pakkumuse tegemisega seotud kulude hüvitamist.
10.5. Edukamale pakkujale saadetakse vastav teade 5 päeva jooksul otsuse tegemisest.
10.6. Pakkumuse minimaalne jõusolekuaeg on 30 päeva.
10.7. Peale lepingu sõlmimist edukaima pakkujaga saadetakse teistele pakkujatele sellekohane
teade.
10.8. Pakkumuste hindamise metoodika:
Teenuse maksumus – odavaim pakkumus koguperioodiks kokku saab maksimaalsed
hindepunktid (60 p). Odavuselt järgmine 5 punkti vähem jne.
Senine sama valdkonna töökogemus – Maksimaalsed 20 p saab pakkuja, kellel on valdkonnas
arvuliselt kõige rohkem lepinguid, millele on positiivne tagasiside. Arvuliselt järgmise
lepingute arvuga pakkuja saab 5 punkti vähem jne
Kasutatav tehnika – maksimaalsed 20 p saab pakkuja kellel on hankija objektide jaoks kõige
uuem tehnika, järgmine 5 punkti vähem jne.
11. Hanke lisatingimused
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata. Lepingu projekt on hankedokumendi lisas.
Vaidluste korral niidetava ala ulatuse kohta lähtutakse tervikliku niitmise põhimõttest, mitte
lisatud plaanidest ja objektide nimekirjas antud pindaladest.
12. Lisad
1. Lepingu projekt
2. Objektide kaardid
3. Objektide nimekiri
4. Hinnapakkumuse vorm
5. Sarnaste lepingute nimekiri vorm
6. Kasutatava tehnika loetelu
13. Lisainfo ja objektidega tutvumine
Maano Koemets, vallavanem, tel 53425242; 731 1901, maano.koemets@rannu.ee

