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1. Üldandmed 

1.1. Hankija nimi ja andmed: Veriora vallavalitsus; registrikood 75020246; aadress Räpina 

mnt.2, Veriora alevik, 64232, Veriora vald, Põlvamaa;  tel (+372) 7975 8333; e-post: 

vald@veriora.ee 

1.2. Hankelepingu nimetus: Veriora valla teede talvine lumesahkamine 2015-2017. 

1.3. Hange on jagatud osadeks(piirkonnad): 

1.3.1. Männisalu piirkond - tee nr.8790001 kuni 8790006 ja 8790201 ning 

piirkonna eramuteni juurdepääsu teed; 

1.3.2. Vändramaa piirkond - tee nr. 8790007, 8790010  kuni  8790014, 8790026 kuni 

8790028, 8790031 kuni 8790034 8790202  kuni  8790211.  Lisaks Veriora 

Noortekeskuse, Külakeskuse, Jäätmejaama  juurdesõidutee ja plats ning Viluste 

Põhikooli platsid ning piirkonna eramuteni juurdepääsu teed; 

1.3.3. Soohara piirkond - tee nr. 8790008, 8790009,  8790015  kuni 8790019, 8790029, 

8790030 ning piirkonna eramuteni juurdepääsu teed; 

1.3.4. Leevi piirkond - tee nr. 8790020 kuni 8790025, lisaks juurdesõiduteed ja platsid 

(Leevi Raamatukogu, Leevi Hooldekodu, Leevi Rahvamaja, Võhanduveere 

Vabaõhukeskuse parkla, Leevi Kalmistu parkla) ning piirkonna eramuteni 

juurdepääsu teed. 

1.4. Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva riigihankega: majandusspetsialist 

Jüri Leikin; telefon: 79 61 185; e-post: Jyri@veriora.ee. 

1.5. Hankelepingu rahastamisallikad: Veriora valla eelarve. 

 

2. Hankemenetluses osalemine 

2.1. Pakkujal on õigus osaleda hankes esitades pakkumuse ühe osa kohta, mitme osa kohta 

või kõikide osade kohta.  

2.2. Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt 

pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumuse allkirjastab 

keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab 

juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja volikirja koos pakkumusega tema 

esindamiseks.  

2.3. Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt. Ühispakkujad esitavad ühises 

pakkumuses kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt. 
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3. Tehniline kirjeldus, rakendatavad normid ja nõuded 

3.1. Riigihanke osade kirjeldus on järgmine: 

3.1.1. Männisalu piirkond - tee nr.8790001 kuni 8790006 ja 8790201 ning piirkonna 

eramuteni juurdepääsu teed;  

Tee nr Tee nimi 

Pikkus, 

m 

I Teed:   

8790001 Pahtpää- Sulengo  2930 

8790002 Piir-Võikar  2941 

8790003 Kirmsi-Parisalu 4612 

8790004 Leeskmäe tee 848 

8790005 Musting-Salf  5024 

8790006 Kann-Riigitee 1371 

8790201 Aia tänav 122 

   

 KOKKU 17848 

   

II Platsid: Veriora bussijaama plats  

 Veriora raudtee jaama plats  

   

III Eramute juurepääsu teed  

 

1.1.2. Vändramaa piirkond - tee nr. 8790007, 8790010  kuni  8790014, 8790026 kuni 8790028, 

8790031 kuni 8790034, 8790202 kuni 8790211.  Lisaks Veriora Noortekeskuse, Külakeskuse, 

Jäätmejaama  juurdesõidutee ja plats ning Viluste Põhikooli platsid ning piirkonna eramute 

juurdepääsu teed; 

 

Tee nr Tee nimi Pikkus, m 

I Teed:   

8790007 Viluste vana tee 1365 

8790010 Kikka tee 4137 

8790011 Lahk-Kehman 963 

8790012 Roosimäe tee 900 

8790013 Vändra tee 3688 

8790014 Mõis tee 1671 

8790026 Tammi tee 430 

8790027 Pumbajaama tee 27 

8790028 Kooli tee 233 

8790031 Jaaniku tee  216 

8790032 Jäätmejaama tee 108 

8790033 Jalgtee 50 

8790034 Viluste jalgtee 1460 

8790202 Aida tänav 149 



8790203 Metsa tänav 324 

8790204 Mustaoja tee 388 

8790205 Uus tänav 4 357 

8790206 Uus tänav 256 

8790207 Uus tänav 5 233 

8790208 Uus tänav 7 159 

8790209 Uus tänav 6 98 

8790210 Järve tänav 176 

8790211 Keskuse tänav 254 

   

 KOKKU 17642 

   

II Platsid: Noortekeskuse plats  

 Külakeskuse plats   

 Jäätmejaama plats ja   

 Viluste kooli plats  

   

III  Eramute juurdepääsu teed  

 

 

3.1.3. Soohara piirkond - tee nr. 8790008, 8790009,  8790015  kuni 8790019, 8790029, 

8790030 ning piirkonna eramute juurdepääsu teed; 

 

Tee nr Tee nimi Pikkus, m 

I Teed:   

8790008 Purge tee  893 

8790009 Parind-Parson 1350 

8790015 Haavapää ring 3354 

8790016 Pääsna tee 1074 

8790017 Sarvemäe tee 2686 

8790018 Hundilaane tee 1300 

8790019 Tuiksoo tee 2212 

8790029 Purge rist-Mähar 2175 

8790030 Parson-Mähar 1318 

   

 KOKKU 16362 

   

II Eramute juurdepääsu teed  

 

3.1.4. Leevi piirkond - tee nr. 8790020 kuni 8790025, lisaks juurdesõiduteed ja platsid (Leevi 

Raamatukogu, Leevi Hooldekodu, Leevi Rahvamaja, Võhanduveere Vabaõhukeskuse 

parkla, Leevi Kalmistu parkla) ning piirkonna eramuteni juurdepääsu teed. 

Tee nr Tee nimi Pikkus, 



m 

I Teed:   

8790020 Partsi tee 2950 

8790021 Himmiste tee 5516 

8790022 Vareste ring 2168 

8790023 Leevi vana tee 4549 

8790024 Tsolgo tee 3379 

8790025 Vago tee 1815 

   

 KOKKU 20377 

   

II Platsid Leevi Raamatukogu plats  

 Leevi Rahvamaja plats  

 Leevi Vabaõhukeskuse parkla  

 Leevi Kalmistu parkla ja tee  

   

III Eramute juurdepääsu teed  

 

 

3.2. Pakkujal peab olema valmisolek kahe tunni jooksul hankija teate saamisest alustada 

lumelükkamist piirkonnas ja piirkonnas olevad teed peavad olema sahatud 14 tunni 

jooksul pärast teate saamist. 

3.3. Veriora aleviku teed ja tänavad, Kergliiklus tee,  Viluste kooli, ja Leevi tiheasustusega 

alas peavad teed olema lumest puhastatud hommikul kella 7.00-ks või erijuhtudel 

korralduse saamisel. 

3.3.1. Kõnniteedel ei tohi lumekihi paksus ületada 5 cm-t. 

3.4. Pakkuja peab omama masinaid lume lükkamiseks, mis võimaldavad teostada 

nimetatud tööd.  

3.5. Tellija soovi korral lumesahkamise tööde korraldamiseks ja raportite saamiseks 

peavad masinad olema varustatud GPS positsioneerimisseadmetega. Seadmete 

paigaldamise ja kuumaksed tasub tellija 

3.6. Sõidukid peavad olema tähistatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 

16.04.2003.a määruses nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ kirjeldatule. 

3.7. Pakkuja peab omama lumetõrjetööde kogemust. 

3.8. Pakkuja peab tundma piirkonna teid, millele lumesahkamise teenuse pakkumus 

esitatakse. Teede tundmist kontrollitakse hankija poolt enne pakkumise vastavaks 

tunnistamist. 

 



4. Hankelepingu tingimused  

4.1. Hankelepingu kavandatav algustähtpäev on 20.01.2015.a ja lõpptähtaeg on 

31.12.2017.a. 

 

5. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur 

5.1. Hinnapakkumus esitatakse eurodes, maksumuse vormil (HD lisa 1). 

5.2. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast 

arvates. 

 

6. Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta 

6.1. HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku poole. 

Kirjalikuks pöördumiseks loetakse e-posti aadressile jyri@veriora.ee esitatud 

pöördumist. 

6.2. Hankija esitab selgitused ühe tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, 

edastades need kirjalikult samaaegselt kõigile hankest huvitatud isikutele nende poolt 

teatatud aadressil. Hankijale selgituste esitamise viimaseks tähtajaks on 09.01.2015.a. 

6.3. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda Riigihangete registri veebilehel, Veriora 

valla kodulehel: www.veriora.ee ja Veriora Vallavalitsuses asukohaga Räpina mnt 2 

Veriora alevik. 

 

7. Pakkumuste esitamine 

7.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.01.2015 a kell 10.00. 

7.2. Igal Pakkujal on õigus esitada pakkumus ühe osa kohta, mitme osa kohta või kõikide 

osade kohta.  

7.3. Pakkumine koos lisadega tuleb esitada kinnises ümbrikus paberkandjal Veriora 

vallavalitsusele märksõnaga „Lumesahkamine“ aadressil Veriora Vallavalitsus, 

Räpina mnt.2, Veriora  alevik 64232, Põlvamaa. 

 

8. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused: juriidiline-, majanduslik-, finantsiline- ja 

tehniline teave 



8.1. Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund ja oskused, sealhulgas kutse- või 

ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded. Kvalifitseerimise tingimustele 

vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 

8.1.1. Pakkuja peab vastama riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1–3
1
 ja 5 tingimustele. 

8.1.2. Pakkuja peab tundma piirkonna teid (hanke osa), millele pakkumise esitas. Pakkuja 

kinnitab kirjalikult, vormivabalt, piirkonna teede tundmist. Hankija kontrollib pakkuja 

vastavust,  kontrolltestis etteantud teede asukoha kaardil. 

8.1.3. Pakkuja esitab tehnika ja lumesaha  loetelu ja tehnilise kirjelduse vabas vormis.  

9. Pakkumuste vastavuse kontroll 

9.1. Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud ja riigihangete seaduse § 46 

sätestatud korras avatud pakkumuste vastavust HDs esitatud tingimustele vastavalt 

riigihangete seaduse § 47-48. 

10. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused 

10.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi pakkumused järgmistel juhtudel: 

10.1.1. Kõigi osale esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat 

maksumust; 

10.1.2. Edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat 

maksumust. 

11. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine 

11.1. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse iga osa madalaima maksumusega pakkumus. 

11.2. Kui kaks või enam pakkumust on ühele osale võrdse maksumusega, siis peab hankija 

pakkujatega läbirääkimisi maksumuse vähendamiseks. Kui läbirääkimiste tulemusena 

hind kahe või enama pakkuja vahel jääb võrdseks ja maksumus ei ületa hanke 

piirhinda, selgitatakse edukas pakkuja liisu heitmisega. Liisu heitmise viib läbi 

hankekomisjon. Ühele sedelile märgitakse „Hanke võitja“. Pakkuja, kes tõmbab 

märgitud sedeli, tunnistatakse edukaks pakkujaks.  

12. Hankelepingu sõlmimine 

12.1. Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse 

hankeleping. 

12.2. Täpne tööde maht reguleeritakse lepinguga, mille lahutamatuks lisaks on lumetõrje 

piirkonna skeem-kaart. Vastavalt vajadusele muudetakse ja täiendatakse skeemi poolte 

kokkuleppel. 

12.3. Tellijal on õigus tööde mahtu suurendada või vähendada. 


