Hinnapäring Kadrina
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Töö eesmärk ja kirjeldus
Kehtiv Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 on
kättesaadav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014002?leiaKehtiv .
Käesoleva töö eesmärk on ÜVVK kava ajakohastamine ja täiendamine nii, et see vastab
kõikidele õigusaktidega kehtestatud nõuetele, sh ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses
sätestatud nõuetele ning samuti peab ÜVVK kava vastama SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus keskkonnaprogrammi finantseerimise korra ja Ühtekuuluvusfondi tingimustele.
Kadrina valla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kaardimaterjali/jooniste lahendused tuleb kanda kõik katastri kaardile (ETAK Eesti kaardi
(kihtidega: hooned, kohanimed, kõlvikud, kõrgusandmed, muud, teed, teed, vooluveed).
Kõik valla andmed tuleb lisada ühele kaardile. Kõik arendamise kava koostamisega seotud
koosolekud, nõupidamised jne viiakse läbi Tellija asukohas, kui ei lepita teisiti kokku.
Tööde mahtu tuleb arvestada kõik kulud ja tööd (andmete kogumine, analüüsime, selgituste
andmine, kooskõlastamine Terviseameti ja Keskkonnaametiga jne), mis on vajalikud töö
nõuetekohaseks täitmiseks
Töö lõpeb ettekandega Kadrina Vallavolikogu istungil, mille päevakorras on Kadrina valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmine.
ÜVVK kava tuleb esitada Tellijale digitaalselt ja kolmes (3) eksemplaris paberkandjal.
Digitaalsel kujul üle antavad failid esitatakse järgmistes formaatides:
joonised - AutoCAD ja Acrobat Reader;
tekstiosa (seletuskiri jms.) - Word ja Acrobat Reader
tabelid (materjalide ja tööde loetelud jms) - Excel ja Acrobat Reader
Tööde valmimise tähtajad
Ajakohastatud Kadrina valla ÜVVK arendamise kava eelnõu valmimine ja Tellijale üleandmise
ning Terviseametile ja Keskkonnaametile kooskõlastamiseks saatmise tähtaeg on hiljemalt
20. september 2018 .
Terviseameti ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud ÜVVK kava Tellijale üleandmine hiljemalt
20. oktoober 2018.
ÜVVK kava kinnitamine Kadrina Vallavolikogus eeldatavalt oktoobris k.a (juhul, kui
oktoobrikuu volikogu istungil ei kinnitata, lükkub kinnitamine edasi novembrikuu volikogu
istungile).
Nõuded pakkujale:
Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul alates pakkumuse kutse esitamisest koostanud
vähemalt kolm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, mis vastavad kõigile kehtiva
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (jõustunud 01.01.2015) § 4 toodud nõuetele.
Pakkujal ei tohi olla riiklikku maksuvõlga. Tellija kontrollib maksuvõla olemasolu pakkumuste
esitamise kuupäeva seisuga ning enne lepingu sõlmimist.
Pakkumus peab sisaldama:
1) pakkuja nimi, aadress ja registrikood.
2) pakkumuse maksumus käibemaksuta ja käibemaksuga
3) alates kutse esitamisest viimase kolme aasta jooksul teostatud analoogsete tööde loetelu, mis
sisaldab teostatud töö nimetuse, kinnitamise kuupäeva, töö tellija andmeid.

Pakkumuste esitamine:

Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatult Kadrina Vallavalitsuse e-postile kadrina@kadrina.ee
hiljemalt 16.08.2018 kella 10.00-ks.
Pakkumuse hindamine:
Pakkumuste hindamise aluseks on Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava ajakohastamise töö kogumaksumus koos käibemaksuga.
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega
pakkumus.
Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva pakkumuse esitamisest.
Lepingu tingimused:
Edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.
Töö eest tasumine toimub ühes osas pärast töö lõplikku valmimist (volikogus kinnitamist) ja
dokumentatsiooni üleandmist Tellijale. Tellija maksab nimetatud summa pärast töö üleandmist
Töövõtjalt saadud arve alusel 14 tööpäeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Maksetähtaja
ületamise eest on Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,2% iga ületatud päeva eest.
Kui Töövõtja ületab nõuetekohase Töö Tellijale üleandmiseks Lepingus ette nähtud vastavat
tähtaega, kohustub ta Tellija nõudmisel maksma leppetrahvi 0,2 % tähtaega ületanud Töö
maksumusest iga tähtaega ületanud päeva eest. Konkreetse leppetrahvi summa otsustab Tellija
ja tal on õigus see tasumisele kuuluvast summast kinni pidada.
Töövõtja poolt Lepingu täitmise raames Töö teostamise käigus tekkivad kõik
intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kõikide arendamise kava dokumentide osas tekkivad
kõik autori varalised õigused) vastava Töö osa või Töö suhtes loetakse vastava Töö osa või Töö
üleandmisel ilma täiendava tasuta loovutatuks Tellijale.

