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Tehniline kirjeldus
1. ÜLDINFORMATSIOON
1.1 Hankija: Rapla Vallavalitsus (registrikood: 77000312)
Viljandi mnt 17 79511 RAPLA
tel: 4890521; e-post: rapla@rapla.ee
1.2 Hanke nimetus: Rapla linnatänavate lumetõrje perioodil 2020- 2021. Regioonid RAPLA1,
RAPLA2 ja RAPLA3.
1.3 Hange on jaotatud osadeks, pakkumuse võib esitada ühele, mitmele või kõigile osadele.
1.4 Kaardilink tänavatele on nähtav: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/8Gz5-24
1.5 Hanke täitmise aeg: 01.11.2020 kuni 30.04.2021.
1.6 Osadele RAPLA1 ja RAPLA2 tuleb esitada lumetõrje tunnihind. Osale RAPLA3 lisaks
lumetõrje tunnihinnale ka lume äraveo tunnihind ja libedusetõrje ühe korra hind.
1.7 Lume äravedu ja libedusetõrjet teostatakse vastavalt vajadusele.
1.8 Hankija sõlmib lepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.
2. ÜLDOSA
2.1 Sissejuhatus
Tehniline kirjeldus on koostatud Tööga seotud üldiste küsimuste käsitlemiseks ja erinevate
dokumentatsiooni hulka kuuluvate dokumentide omavaheliste seoste selgitamiseks ning
asjaoludele täiendavaks tähelepanu juhtimiseks. Juhul, kui käesolevas Tehnilise kirjelduse
esitatud nõuded on rangemad, kui muudes hankedokumendi koosseisu kuuluvates dokumentides,
kohalduvad käesoleva Tehnilise kirjelduse üldosa nõuded.
Töövõtja peab arvestama objekti iseloomust tingitult kõigi lisakuludega ja -töödega, mida
hankedokumentatsioonis kajastatud ei ole, ent mis on vajalikud hanke lõppeesmärgi
saavutamiseks.
Asjaolu, et dokumentatsioonis puudub viide asjakohasele seadusele, määrusele, ehitusnormile
või standardile, ei vabasta Töövõtja kohalduvate nõuete täitmisest. Kui pakkumise
dokumentatsioonis on viidatud erineva rangusega nõuetele, normidele jms, siis kehtib rangeim
nõue, norm, käsitlus.
Mitmeti tõlgendatavate lahenduste, formuleeringute ja tööde puhul, kui nende kohta ei ole
esitatud hanke ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks Tellija tõlgendus, kusjuures
Tellija eeldab, et arvestatud on rangemate nõuetega.
3. HANKE KIRJELDUS
3.1 Tööd teostatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee
seisundinõuded“, Maanteeameti peadirektori 06.02.2016 käskkirjale nr 0234 „Teetööde
tehnilised kirjeldused“ ja Rapla Vallavolikogu 26.09.2019 määrusele nr 22 „Rapla valla era- ja
avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord“. Teostatud tööde
kvaliteedi kontrollimisel võetakse aluseks Manteeameti peadirektori 20.02.2015.a. käskkirjaga nr
49 kehtestatud „Teehoolde järelevalve juhend riigimaanteedel“.
3.2 Pakkumus peab sisaldama kõiki lume- ja libedusetõrjeks tõrjeks vajalikke töid (sh lumetõrje
teostamine avalikel teedel, tänavatel, avalikus kasutuses olevatel erateedel ja erateedel.
Vajadusel lume ümbertõstmine, nähtavust piiravate vallide külgsuunaline teisaldamine, lume- ja
jääkonaruste tasandamine, libedusetõrjeks kasutatud materjalide koristamine, teede või teeäärte
ja lumekoristust segavate takistuste tähistamine markiiridega);

3.3 Rapla valla tiheasustusega alade teedel ja platsidel tuleb tagada Majandus- ja tarisuministri
määrusega nr 92 (14.07.2015) „Tee seisundinõuded“ kehtestatud seisunditase 2. Rapla linnas
Tallinna mnt km 0,00-0,600 (Viljandi mnt ja Välja tn vaheline lõik) seisunditase 3. Nimetatud
lõigul tuleb vajadusel teostada ka libedusetõrjet. Tee talvised seisundinõuded, sealhulgas ka
lumekihi kriitiline paksus on toodud:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1021/1201/8003/MKM_29102018_m56Lisa8.pdf#;
Lumekihi kriitiline paksus on lumekihi, sealhulgas kohev lumi, sulalumi, lörts ning soola ja lume
segu maksimaalne lubatud paksus sõiduteel sõidujälgede vahel või kergliiklustee pinnal
lumesaju või tuisu ajal.
3.4 Nõutav seisunditase tuleb tagada järgmiselt:
3. seisunditasemega tänaval – ajavahemikus kell 6.00–22.00, muul ajal on lubatav 2.
seisunditase;
2. seisunditasemega tänaval – ajavahemikus kell 7.00–21.00, muul ajal on lubatav 1.
seisunditase.
3.5 Koos teede ja tänavatega tuleb lumest puhastada ka nende ääres olevad parklad.
3.6 Lume lükkamine haljasalale või teemaa-alalt välja kooskõlastada haljasala või kinnistu
valdajaga;
3.7 Lume äravedu teostatakse, kui tänava talvise seisunditaseme nõuete täitmine pole teiste
meetoditega (vallide koondamine, teisaldamine objekti piires või vahetus läheduses) võimalik;
3.8 Talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu teemaalt ning
talihoolduse käigus tekitatud muude kahjustuste korrastamine peavad olema lõpetatud iga aasta
30. aprilliks. Tellijal on õigus lähtuvalt ilmastikutingimustest eeltoodud tähtaega pikendada kuni
15. maini.
3.9 Iga piirkonna kohta peab pakkujal olema piisav kogus sobivat tehnikat (vähemalt üks), mis
on varustatud spetsiaalselt lumetõrjeks mõeldud lumesahaga. Sama tehnika kasutamine
erinevates piirkondades ei ole lubatud. Kasutatava lumesaha laius peab võimaldama tee
puhastamise lumest kahe töökäiguga. Libedusetõrje tuleb teostada selleks ettenähtud puisturiga
Pakkujal peab olema võimalus kasutada lume äraveoks ja jää- ning lumekonaruste tasandamiseks
vajalikku tehnikat;
3.10 Kõik Tööd teostavad masinad peavad olema varustatud GPS-seadmetega, mis võimaldavad
reaalajas jälgida masinate töötamise asukohta, liikumiskiirust ja läbisõitu ning tagama Tellijale
reaalajas andmetele ning nende ajaloole igal ajal tasuta juurdepääsu Fleet Compleet keskkonnas.
Juhul kui Töövõtja kasutab mõnda muud teenust, paigaldab Tellija masinatesse ajutised
seadmed, mis võimaldavad jälgimist temale sobivas keskkonnas;
3.11 Arvestus tehtud tööde üle on kõikides hanke osades tunnipõhine ja tegelikult tehtud tööde
järgi, mille aluseks on GPS andmete väljavõte. Töö teostamise asukohta (esimesele teele, millel
lumetõrjet alustatakse) jõudmise aega lumetõrjemasina parkimise kohast ja Töö teostamise
asukohast (viimaselt teelt, millel lumetõrjet teostati) lahkumise aega lumetõrjemasina parkimise
kohta ei arvestata tööaja arvestuse hulka;
3.12 Teenuse osutajale on ette nähtud miinimumtasu 600 eurot koos käibemaksuga kuus
lumetõrjeperioodil (lepingu kehtivuse aja ajavahemik november-aprill) nn. valmisolekutasu ühe
lumetõrjepiirkonna kohta;
3.13 Hankijal on õigus tellida lisaks lumetõrjet teedel, mis ei ole lisatud teede nimekirjas ja
Pakkuja on kohustatud teostama lisatööd pakkumuses esitatud hinnaga;
3.14 Pakkuja peab tutvuma hanke pakkumise objektiga ja teostama temale pakkumuse
koostamiseks vajalikke uuringuid iseseisvalt või küsima Hankijalt lisainformatsiooni. Hankija ei
aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole
saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.

