Hinnapäring AS Eesti Liinirongid Pääsküla depoo territooriumi välikoristusteenuse
teostamiseks

15. september 2021
1.

Üldandmed

1.1. Tellija nimi ja andmed: AS Eesti Liinirongid, Vabaduse pst. 176, Tallinn 10917.
1.2. Hinnapäringule vastamise tähtaeg 22.09.2021 kell 10:00
1.3. Hinnapakkumise esitamine: e-kirja teel aadressile kati.tammjarv@elron.ee.
1.4. Teenuse osutamise aeg 01.11.2021- 31.10.2022, poolte kokkuleppel pikendatakse 1 aastaks
2.

Töö objekt
Aadressil Vabaduse pst 176, Tallinn asuva AS Eesti Liinirongid Pääsküla depoo territooriumi
(üldpinda kokku ~10 000 m2) välikoristus, mis hõlmab nii kojamehe kui ka mehhaniseeritud
teenust. Välikoristusteenust teostatakse majaesistel aladel 5x nädalas ja aiaga piirneval alal 7 x
nädalas, k.a riiklikud pühad.

3. Pakkujatele esitatavad tingimused
3.1. Pakkujal ei ole maksuvõlga Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi põhjal. Maksuvõla
puudumist kontrollib hankija andmebaasist iseseisvalt;
3.2. Pakkujal peab olema eelnev kogemus vähemalt kahe üle 5 000 m2 suuruse territooriumi
koristamises. Pakkuja esitab andmed lepingu (te) kohta – tööde tellija, territooriumi asukoht ja
suurus, lepingu periood.
3.3. Pakkujal peab olema võimalik kasutada kõiki hankelepingu täitmiseks vajalikke tööriistu,
materjale, seadmeid, masinaid ja tööjõudu. Pakkuja esitab kinnituse vajalike tööriistade,
materjalide, seadmete ja masinate kasutamise võimaluse kohta. Talvise mehaniseeritud
lumekoristuse kohta palume esitada pakkuja kasutuses oleva tehnika nimekiri.
4. Vastuse esitamine
Vastus hinnapäringule koos asjasse puutuva materjaliga tuleb edastada hiljemalt 22.09.2021 kell
10:00 e-posti aadressil kati.tammjarv@elron.ee märksõnaga „Välikoristusteenus –
hinnapakkumine“. Nimetatud tähtajast hiljem saabunud hinnapakkumisi arvesse ei võeta.
5. Pakkumuse maksumus
5.1. Pakkuja esitab kohase hinnapakkumuse, näidates eraldi :
5.1.1. Lumetõrjetööd (kojameheteenus ja mehhaniseeritud teenus)
5.1.2. Ülekäikudel rööbaste puhastusteenus
5.1.3. Suvine kojameheteenus
5.2. Pakkumus sisaldab kõiki vajalike tööde teostamist ja materjalide maksumust. Pakkumus esitatakse
Eurodes ning on lõplik.
5.3. Pakkuja peab oma tööde mahtu arvestama ka need tööd, mis ei ole antud hinnapäringus
kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes heale koristustavale ja Pakkuja ametialasele professionaalsusele
vajalikud kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks.

6. Hindamine
6.1. Edukaks tunnistatakse ja leping sõlmitakse pakkujaga, kes on vastavaks tunnistatud pakkujate
seast teinud madalaima hinnaga pakkumuse ja kasutamiseks olemasoleva tehnika suhe on parim.
6.2. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega, siis tunnistatakse edukaks
pakkumus, kelle talvine koristusteenus on odavam.
7.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Tellija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud
pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava eelarvelise maksumuse või langeb ära
hankija vajadus teenuse järgi.

8. Lepingu tingimused
Tasumine puhastustööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
Tasumine toimub peale vastava töö teostamist ja vastuvõtmist.
9. Tehniline kirjeldus ja töövõtja ülesanded
9.1

Koristustööd november – aprill

9.1.1 Hoone ümbruses olevate kõvapindade puhastamine lumest (kõnniteed, usteesised, parklad,
tanklate ümbrus, trepid, platvormid). - Iga päev
9.1.2 Hoone ümbruses olevate kõnniteede, usteesiste ja treppide libeduse tõrje (materjal sisaldub
hinnas). - Iga päev
9.1.3 Prügiurnide tühjendamine (4tk) - Iga päev
9.1.4 Lendprahi ja kevadel libedusetõrje jäägi kokku kogumine ja paigutamine Tellija konteinerisse
- Iga päev
9.1.5 Koristatud lume äravedu toimub kooskõlastatult Tellijaga ja käsitletakse eritööna.
9.1.6 Mehhaniseeritud lumelükkamine ning ladustamine territooriumil selleks ettenähtud kohtadesse.
- Alates lume paksusest 5cm
9.2 Ülekäikudel rööbaste käsitsi puhastamine (lumest ja jääst) - Alates lume paksusest 5cm või
väljakutsel
9.3 Pealesõidutee puhastamine lumest ja libedusetõrje
9.2

Koristustööd mai - oktoober

9.2.1 Hoone ümbruses olevate kõvapindade puhastamine (kõnniteed, usteesised, parklad, trepid). - Iga
päev
9.2.2 Prügiurnide tühjendamine (4tk) - Iga päev
9.2.3 Lendprahi kokku kogumine ja paigutamine Tellija konteinerisse - Iga päev
9.2.4 Haljastustööde teostamine (muruplatside hooldamine: niitmine ja trimmerdamine, hekkide
pügamine, raudteede vahelise ala trimmerdamine) – Vastavalt vajadusele lepingus kokkulepitud
tingimustel
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10. Tööde teostamise etapid
10.1. Mehhaniseeritud lumetõrjetööd peavad olema teostatud majaesisel alal hiljemalt 07:30-ks ning
päeval toimub lumelükkamine raudteede vahelt ja ka lumeteisaldus lumeladestuskohtadesse
hiljemalt paari tunni jooksul. Pakkuja peab tagama piisava tehnika olemasolu nõude täitmiseks.
Pakkuja peab arvestama, et depoo teeritooriumil liiguvad rongid ning tööde teostamise järjekord
kooskõlastatakse jooksvalt hankija liikluskorraldajaga. (vt. Lisa 2).
10.2. Kojamees puhastab hiljemalt 07.30-ks majaesised sissepääsud ja kõnniteed ning seejärel aiaga
piirnevatel aladel olevad sissepääsud ja kõnniteed.
10.3. Lume ümberpaigutamine territooriumil toimub
ümberpaigutamine territooriumil kuulub hinna sisse.

kooskõlastatult

Tellijaga.

Lume

10.4. Lume lükkamisel depoo hoovis raudteede äärest tuleb järgida, et raudtee äärde ei lükataks
paralleelselt lumevalli mitte kõrgemat kui 20cm.

11. Selgitused
11.1. Töö kohta saab täiendavaid selgitusi kirjalikul pöördumisel Tellija poole e-posti aadressil
kati.tammjarv@elron.ee
11.2. Töö objektiks olevate aladega on võimalik tutvuda aadressil Vabaduse pst 176, Tallinn, milleks
palume eelnevalt registreeruda: Kati Tammjärv, kati.tammjarv@elron.ee, tel 512 3237.
12. Lisad
12.1. Lisa 1 – kojameheteenus
12.2. Lisa 2 – mehhaniseeritud teenus
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