
HANKETEADE  

(KORDUV) 

 

AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke „Teekatete taastustööd Narva 

linnas aastal 2019“ ning käesolevaga teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku 

esitada vastavalt hanketeates sisalduvatele tingimustele pakkumus. 

 

1. Riigihanke üldandmed 

1.1.  Hanke nimetus: " Teekatete taastustööd Narva linnas aastal 2019“  

1.2. Riigihanke liik:  veebilehehange.  

1.3. Hankija nimi ja andmed: AS Narva Vesi, reg.nr 10369373, Kulgu tn 4, 20104 Narva, tel. 

3569000, e-post: info@narvavesi.ee.   

1.2. Hanke eest vastutav isik: Hanke eest vastutav isik: AS Narva Vesi Vee- ja 

Kanalisatsioonivõrkude osakonna juhataja Vitali Kanevski, tel. 35 69016, e-post: 

vitali.kanevski@narvavesi.ee. 

1.3. Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid. 

1.4. Hankelepingu eeldatav maksumus: 22 232,5 EUR (km-ta). 

1.5. Kas hange on jaotatud osadeks: Ei. 

1.6. Kas hankele on lubatud esitada alternatiivsed pakkumused: Ei. 

 

2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne, töövõtja kohustused ja tööde teostamise tähtaeg: 

2.1. Hankija eesmärgiks on teostada Narvas tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrkude remonttööde 

tulemusena rikutud teekatete (sh sõidutee, kõnnitee) taastamisel ettevalmistamist ja taastamist 

vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning 

käesolevale hanke tehnilisele kirjeldusele. Teostatavate tööde hulka kuuluvad kõik 

hankedokumentides kirjeldatud taastamistööd, ning garantii-perioodi aegne korraline hooldus. 

2.2. Hanke raames teostatavate tööde planeeritav maht moodustab 889,3 m2 ning tööd. 

2.3. Lepingu raames tuleb ette valmistada teekate taastamiseks (killustiku lisamine või 

eemaldamine koos äraveoga). Taastamisel tuleb kasutada: 

- Sõidutee – ühekihiline asfaldikate graniitpuruga või kahekihiline asfaldikate, kus teine 

kiht on graniitpuruga. Teekatte taastamiseks kasutatava asfaldi liigi valimine toimub 

kohapeal vastavalt teekatte olemasolevale seisundile. 

- Kõnnitee – ühekihiline asfaldikate graniitpuruga. 

2.4. Teekatete taastustööd Narvas mahus 889,30 m2 tuleb teostada hiljemalt 15.09.2019.a järgmistes 

kohtades järgmiste mahtudega: 

- 26. juuli 1a, Narva – 8,5 m2; 

- Võidu 8a, Narva – 1,5 m2;  

- AS-i Narva-Vesi veepuhastusjaama territoorium – 2,5 m2; 

- Kalda 12, Narva – 4 m2; 

- Kangelaste 43, Narva – 5,5 m2; 

- Uusküla 10, Narva –  5,3 m2; 

- Pähklimäe 6, Narva – 13,5 m2; 

- Kangelaste 18, Narva – 4 m2; 

- Tallinna mnt. ja Kangelaste prosp. ristmik, Narva – 5 m2; 

- Rahu 14, Narva – 2 m2; 

- Malmi 3-5, Narva – 22 m2; 

- Tallinna mnt 61, Narva – 39 m2; 

- Kraavi 12, Narva -4 m2; 

- Puškini tn ja Vaivara tn ristmik, Narva – 160 m2; 

- Puškini tn. L1-L5, Narva – 3 m2; 
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- Gerassimovi 24, Narva – 340 m2; 

- Lavretsovi tänav, Narva – 12 m2; 

- Rakvere tn. 85, 87, 89, Narva – 250 m2  

- Kreenholmi prosp. 9, Narva – 1 m2 

- Tähe tn. 20 Narva – 6 m2 

 

Kokku: 928,3 m2. 

  

2.5. Teekatete taastustööd Narvas eelviidatud mahus tuleb teostada hiljemalt 31.09.2019. või kuni 

ilmastiku tingimused lubavad teostada teekatete taastustööd. Teekatte taastustööd teostatakse 

jooksvalt peale hankija poolt Narvas tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrkude remonttööde 

teostamist. Tööd teostatakse hankija poolt esitatud tellimiskirjade alusel, milles märgitakse 

tööde maht ning teostamise asukohad ja tähtajad (esitatud tellimiskirja alusel 5-7 tööpäeva 

jooksul). 

2.6. Töövõtja kohustuseks on teostada hankelepingu esemeks olevad tööd vastavalt kehtestatud 

tehnoloogilisele protsessile ning töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest, normidest ja nõuetest ning kvaliteedinõuetest. Kõik tööd tuleb 

teostada vastavalt Narva linna kehtestatud heakorra eeskirjadele. 

2.7. Hankija eesmärgi saavutamiseks on töövõtjal kohustus pakkumuse koostamise käigus 

põhjalikult tutvuda Narvas linnas tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrkude remonttööde 

tulemusena rikutud teekatte asukohtadega. 

2.8. Teostatud tööd antakse pakkuja poolt hankijale üle vastava tööde üleandmise-vastuvõtmise 

aktiga, milles määratakse teostatud tööde kirjeldus, mahud ja maksumus. Aktid peavad olema 

allkirjastatud mõlema poole poolt. 

2.9.  Hankelepingu täitmise tähtajaks on 15.09.2019.a. 

 

3. Pakkumuste esitamine: 

3.1. Pakkumus tuleb koostada eesti keeles, ning kõik pakkumuse juurde lisatud dokumendid peavad 

olema eesti keeles või tõlgitud eesti keelde. 

3.2. Hinnapakkumuses tuleb näidata 

-  Sõidutee  – ühekihiline asfaldikatte graniitpuruga 1m2 hind käibemaksuta ja käibemaksuga. 

-  Sõidutee  – kahekihiline asfaldikatte, kus teine kiht on graniitpuruga, 1m2 hind käibemaksuta 

ja käibemaksuga. 

- Kõnnitee – ühekihiline asfaldikatte graniitpuruga 1m2 hind käibemaksuta ja käibemaksuga. 

- Asfalteerimise eelsete ettevalmistustööde (killustiku lisamine või eemaldamine koos 

äraveoga) 1m2 hind käibemaksuta ja käibemaksuga. 

Hinnapakkumises tuleb määrata ka tööde keskmise maksumuse ühe ruutmeetri kohta. 

3.3. Pakkumuse hind sisaldab ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides 

ega näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi 

saavutamiseks. Kõik selliseid töid peab töövõtja teostama ilma pakkumuse hinda muutmata. 

3.4. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: info@narvavesi.ee, hiljemalt 

25.07.2019. aastal, kell 10.00. 

3.5. Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, hiljem saabunud pakkumisi 

arvesse ei võeta. 

 

4. Nõuded pakkujale: 

4.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. 

4.2. Pakkujal peab olema vastavas tegevusalas registreering Majandustegevuse registris. 

4.3. Pakkuja 2018. aasta netokäive peab olema vähemalt 50 000 eurot. Pakkuja esitab nõutava 

netokäive olemasolu tõendava väljavõtte.  
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4.4. Pakkujal peab kahe viimase aasta jooksul olema nõuetekohaselt täidetud vähemalt 2 teekatte 

taastustööde lepingut. Pakkuja esitab vastavate lepingute nimekirja koos tööde Tellija 

andmetega.  
4.5. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest kui esinevad RHS 95 

lg-s 1 ja 4 nimetatud kõrvaldamisalused. Pakkuja esitab kinnituse RHS 95 lg-s 1 ja 4 nimetatud 

kõrvaldamisaluste puudumise kohta.  

4.6. Hankija kontrollib Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja vastavust Maksu- ja Tolliametile 

tehtava päringu teel. Välisriigis asuvatel pakkujatel esitada vastava pädevusega ametiasutuse 

tõend käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta.  

4.7. Pakkuja peab esitama elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend 

maksuvõlgade puudumise kohta pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga.  

4.8. Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigi pakkujaga, esitab pakkuja riiklike maksude tasumise 

kohustuste täitmise kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse 

tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga.  

4.9. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS § 

95 lg-s 1 ja 4 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest. 

 

5. Pakkumuste hindamine: 

5.1. Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse 

madalaima koguhinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus. 

5.2. Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu 

eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata. 

 

6. Lisainformatsiooni saamine: 

6.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hanke eest vastutava isiku, 

Vitali Kanevski poole e-posti aadressil: info@narvavesi.ee. Hankija väljastab 

hankedokumendid e-posti teel ning vajadusel paberikandjal.  
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