AS Eesti Liinirongid
rööbastee korrashoiutööd 2019-2021
1.

Hanke objekt
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine, mille alusel hankija tellib edukaks
tunnistatud pakkujalt AS Eesti Liinirongid depoo asukohaga Vabaduse pst 176 Tallinn
rööbastee (üldpikkus 2km 133m) korrashoiutöid.
Pakkujale ei tagata eksklusiivlepingut ega lepingust tulenevat tellimuste mahtu. Tööde
teostamise toimub vastavalt hankija vajadusetele.

2.

Pakkumuste esitamine
Pakkumused tuleb esitada eesti keeles aadressile : mark.pakin@elron.ee
Maksumuse vormil tuleb täita kõik read. Töötunni maksumus näidatakse ühe inimese
töötunni kohta. Tulenevalt tööde mahust võib hankija tellida objektile töid teostama rohkem
kui ühe inimese.
Pakkumuses peab pakkuja täiendavalt maksumuse vormil toodud maksumusele ära näitama
ka iga alljärgneva tegevuse 1 tunni töö maksumuse ja materjalide ühikuhinna maksumuse :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Haruteede hooldus ja remont
defektidega sidelappide väljavahetamine
defektidega aluslappide väljavahetamine
lukupoltide kinnitamine ja kõlbmatute poltide väljavahetamine
klemmi-ja haakepoltide kinnitamine
rööpaühendite pealekeevitamine
tee parandamine ja liiprite allalöömine käsitsi
lukupilude reguleerimine
tee rihtimine
pöörme vertikaal-ja horisontaalpoltide kinnitamine
pöörme ümbernaelutamine
pöörme rihtimine
tee ümbernaelutamine šablooni järgi
pöörmete puhastus ja määrimine
teede ala prügist ja murust puhastamine
tupikuprismade ja tupiku pukkide remont ja värvimine
riströöbaste, raamööbaste, sulgrööbaste kärsside lihvimine
kulunud pöörmeriivide väljavahetamine
rööpakinnitite hooldus.

2) Pöörmete ja teede mehhaniseeritud lumekoristus
• erinevate masinate kasutamisel, palume määrata töötunni maksumus eraldi
3) Materjalid
Puit liiper mänd (tk)
Betoon liiper (tk)
Sidelapp R-50 (tk)
Aluslapp KD-50 (tk)
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Aluslapp SK-50 (tk)
Vaheklemm komplektis (kompl)
Haakepolt komplektis (kompl)
Lukupolt komplektis (kompl)
Kruvi 24x170 (tk)
Pööpanael (tk)
Pööraühendus(pistikühend) (tk).
Juhul kui pakkuja soovib tutvuda töö teostamise kohaga, palume ühendust võtta hankija
tehnikajuhiga: Mark Pakin, e-post: mark.pakin@elron.ee, telefon 5083900.
3.

Pakkumuste hindamine
Pakkumise hindamise aluseks on madalaim hind.

4.

Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, eelkõige kui kõigi
pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav;
hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või
muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks; või
langeb ära vajadus teenuse tellimise järele.
Hankija jätab endale õiguse tunnistada hankemenetlus kehtetuks põhjendatud vajaduse
korral omal algatusel.

5.

Läbirääkimised
Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse,
tähtaegade, mahu kui lepingutingimuste osas, sh teha täiendavaid ettepanekuid lepingu
projekti muutmiseks.
Läbirääkimisele ei kuulu hanketeates nimetatud kõrvaldamise alused ja
kvalifitseerimistingimused.
Eduka pakkujaga sõlmitakse eraldiseisev tähtajaline hankeleping kestusega kuni
31.12.2021.a. Poolte kokkuleppel võib hankelepingut pikendada samadel tingimustel veel
üheks aastaks.
6. Teenuse osutamise teadaolevad tingimused
 Töö teostamisel tuleb juhinduda NSVL Teedeministeeriumi poolt 01.06.2000 kinnitatud
“Tee jooksva korrashoiu juhendi” ЦП –774 nõuetele ja Teede- ja sideministri 9. juuli
1999. a määrusega nr 39 kinnitatud “Ehitusgabariidi rakendamise juhend”, “Raudtee
tehnokasutuseeskirja” täiendamine;
 Töödega tuleb alustada pärast Tellija väljakutset tööajal ( 8.00 – 16.30 ) – 1 (ühe) tunni
jooksul pärast väljakutset, väljaspool tööaega – 2 (kahe) tunni jooksul pärast väljakutset.
Väljakutse edastatakse Töövõtja esindajale telefoni teel.
 Teenuse osutajale tasutakse arve alusel eelmisel kuul osutatud teenuste eest. Hankija
tasub arve hiljemalt 14 päeva jooksul arve kättesaamisest.
 Viibides hankija depoo territooriumil kohustub teenuse osutaja järgima hankija
kehtestatud depoos liikumise reegleid (lisatakse hankelepingule).
 Teostatud töödele antakse garantii vähemalt 1 aasta.
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Teenuse osutaja vastutab kahju tekitamise eest VÕS sätestatud üldise korras, va juhul kui
pooled fikseerivad poolte kokkuleppel hankelepingus teistmoodi. Pakkuja ei tohi
seadusest tulenevat vastutust piirata pakkumuse esitamisega.

Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, kui
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel
oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult
määratud tähtajaks, tunnistab hankija edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide alusel
kindlaks määratud paremuselt järgmise pakkumuse.
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Jrk nr

Nimetus

Ühik

1
2

Töö
Haruteede hooldus ja remont
Haruteede mehhaniseeritud lumekoristus

inimtund
tund
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Käsitsi lumekoristus

inim/tund

Materjalid
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Puit liiper mänd
Betoon liiper
Sidelapp R-50
Aluslapp KD-50
Aluslapp SK-50
Vaheklemm komplektis
Haakepolt komplektis
Lukupolt komplektis
Kruvi 24x170
Pööpanael
Pööraühendus(pistikühend)

tk
tk
tk
tk
tk
kompl
kompl
kompl
tk
tk
tk

Hind, EUR,
käibemaksuta

