HANKEKUTSE
«Narva Sõpruse silla ekspertiis »
LIHTHANGE
Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Teile ettepaneku
esitada pakkumus Narva Sõpruse silla ekspertiisi koostamiseks.
Riigihange [veebilehehange/teenused]: «Narva Sõpruse silla ekspertiis»
Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg.75029820).
Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.
Hankelepingu eeldatav maksumus: 8 333,33 EUR (km-ta) /10 000 EUR (km-ga)
Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei
Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei
Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei
Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate
dokumentide nimekiri:
Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus

1.

2.

3.

4.

Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 13 ning § 38 lg 2 p-des 1 ja 4 sätestatud
kõrvaldamisalused
Pakkujal puuduvad pakkumuste avamise
tähtpäeval riiklikud maksuvõlad
Edukal pakkujal maksuvõlgade puudumist
kontrollitakse täiendavalt enne
hankelepingu sõlmimist
Pakkuja omab ehitiste ekspertiiside
tegemiseks vajalikke registreeringuid
majandustegevuse registris
valdkond: «ehitiste ekspertiiside tegemine»
tegevusala: «konstruktsioonide ja
üldehituslike ekspertiisi tegemine »
Pakkuja omab ehitiste ekspertiiside
tegemiseks vajalikke registreeringuid
majandustegevuse registris
valdkond: «ehitiste ekspertiiside tegemine»
tegevusala: « hüdrotehniliste ehitiste
ekspertiisi tegemine »

Nõutav dokument
Pakkuja esitab koos pakkumusega
HK Lisa 2 kohaselt
vormistatud kinnituse
Hankija kontrollib riiklike
maksuvõlgade puudumist avalikust
andmekogust
Pakkuja täiendavaid
tõendeid ei esita
Hankija kontrollib registreeringute
olemasolu avalikust andmekogust

Hankija kontrollib registreeringute
olemasolu avalikust andmekogust

5.

Pakkuja omab ehitusprojektide
ekspertiiside tegemiseks vajalikke
registreeringuid majandustegevuse registris
valdkond: «ehitusprojektide ekspertiiside
tegemine» tegevusala: «konstruktsiooni
ehitusprojekti ekspertiisi tegemine »
Pakkuja omab ehitusprojektide
ekspertiiside tegemiseks vajalikke
registreeringuid majandustegevuse registris
valdkond: «ehitusprojektide ekspertiiside
tegemine» tegevusala: «hüdrotehnilise
ehitise ja ehitusprojekti ekspertiisi
tegemine »

Hankija kontrollib registreeringute
olemasolu avalikust andmekogust

7.

Pakkuja vastutav spetsialist omab volitatud
hüdrotehnika insener tase 8 pädevust

Pakkuja esitab kutsetunnistuse
koopia

8.

Pakkuja vastutav spetsialist omab volitatud
ehitusinsener tase 8 pädevust

Pakkuja esitab kutsetunnistuse
koopia

6.

Hankija kontrollib registreeringute
olemasolu avalikust andmekogust

Lisatingimused:
Ehitisele ei või ekspertiisi teha sama ehitise ehitamisega seotud isik, samale ehitisele
omanikujärelvalvet teinud isik, sama ehitise projekteerinud isik ega vastutav spetsialist.
Tellitav Sõpruse silla ekspertiis peab vastama Ehitise ekspertiisi tegemise korras sätestatule.
Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.
Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HK Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.
Kui käesolevas hankekutses (HK) ei ole sätestatud teisti, lähtutakse pakkujatel hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel, pakkumuste vastavuse
kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel riigihangete seadusest, arvestades alla riigihanke
siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga (RHS § 16 lg 1).
Juhul, kui pakkuja soovib tugineda teise isiku (nt alltöövõtja) kvalifikatsioonile (RHS § 41 lg 6),
lisatakse pakkumusele vastava isiku kirjalik nõusolek. Alltöövõtja nõusolek vormistatakse HK
Lisa 4 kohaselt. Pakkuja esitatud dokumentidest peab selguma, millise kvalifitseerimistingimuse
täitmiseks millise isiku kvalifikatsioonile tuginetakse.
Juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust jätab
Hankija endale õiguse vähendada teostatavate tööde mahtusid.
Maksuvõlgade kontroll:
Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:
(a) Pakkumuste avamise tähtpäeva seisuga ning
(b) Enne Hankelepingu sõlmimist (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).
Ülalnimetamata ajavahemikul esinev maksuvõlg ei oma pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamisel
õiguslikku tähendust ega takista seega pakkuja edasist osalemist hankemenetluses.

HK p-s 2 märgitud hankemenetlusest kõrvaldamise ajaolude kontrollimisel lähtutakse RHS § 38
lg 1 p-s 4 antud maksuvõla definitsioonist selle erisusega, et maksuvõlgade kontroll toimub
(lihtmenetlusega riigihanke eripärast johtuvalt) ainult riiklike maksukohustuste osas ning mitte
hankemenetluse algamise (hankekutse avaldamise) päeva vaid pakkumuste avamise tähtpäeva
seisuga. Lisaks kontrollitakse riiklike maksude osas võlgnevuste puudumist enne hankelepingu
sõlmimist.
Juhul, kui (riikliku) maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates
pakkumuste avamise tähtpäevast, esitab pakkuja tõendi(d) selle kohta, et maksuvõla tasumine on
täies ulatuses tagatud.
Lähteülesanne:
Tellija lähteülesanne on antud HK Lisas 6.
Hankekutse ja dokumentide väljastamine:
Hankija võimaldab osaliselt piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankekutsele ja sellele lisatud
dokumentidele. Dokumendid on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee ja
www.narvaplan.ee.
Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik:
Pakkumuse hind väljendada ranges vastavuses Pakkumuse maksumuse esildisega (HK Lisa 7)
kogusummahinnana (fixed price) käibemaksuga ja ilma. Täiendavate maksetingimuste esitamine
on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR). Täiendavalt esitab pakkuja Pakkumuse
maksumustabeli (HK Lisa 8).
Pakkumuse koostamine ja esitamine: Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris,
kirjalikult ning esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil.
Ümbrikule märkida pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus Lihthange «Narva Sõpruse
silla ekspertiis» ja hoiatus „Mitte avada enne 23.01.2015 kell 10.30“.
Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave, mida pakkuja ei soovi
kolmandatele isikutele avaldada, oleks pakkumusest võimalik vajadusel eristada. Sellekohane
märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates
muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud.
Pakkujad täidavad HK Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab
HK Lisa 5 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registrikaardile kantud juhatuse liikmed.
Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 23.01.2015. a. kell 10.00 Peetri plats 5, 3. korrus,
kabinet nr 304, 20308 Narva, Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile.
Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile tööpäeviti tööajal.
Pakkumuse jõusolek: Pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva,
pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuste avamise aeg ja koht: 23.01.2015 kell 10.30 Peetri plats 5, 3 korrus, kab.301.
Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad
olema valmis tõendama volituste olemasolu.

Hindamiskriteerium: Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus (RHS § 50
lg 3).
Läbirääkimised:
o Hankija peab vajadusel kvalifitseeritud pakkujaga läbirääkimisi. Läbirääkimisi võidakse
pidada pärast pakkumuste avamise tähtpäeva ja kuni parima pakkumuse edukaks
tunnistamiseni.
o Hankija võib sobivate pakkumuste puudumisel pidada pakkujatega läbirääkimisi hankelepingu
eseme ja maksumuse osas. Sellisel juhul on kõigil tingimustele vastanud pakkujatel võrdsetel
alustel võimalus pärast läbirääkimisi teha uus pakkumus.
Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud
pakkumused ületavad oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud
pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud
pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).
Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus
omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks
asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud
tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud
asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 29 lg 3 p 6).
Tööde teostamise tähtaeg: 90 kalendripäeva hankelepingu sõlmimisest arvates.
Projekteerimistöö vastuvõtmine ning selle eest tasumine toimub ühes osas. Vaheakteerimisi
ega ettemakseid pole ette nähtud. Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad.
Hankelepingu sõlmimine: Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija eduka pakkumuse
esitanud pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist. Maksuvõlgade kontroll toimub MTA avaliku
andmekogu vahendusel.
Hankeleping allkirjastatakse hankija asukohajärgsel aadressil 5 (viie) tööpäeva jooksul,
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse pakkujatele väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui
pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid
toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.
Hankija kontaktisik:
Rene Zorin, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti referent-juhiabi,
Rene Zorin, tel 35 99 063, e-post: rene.zorin@narvaplan.ee
Lisa 1. Pakkuja üldandmed
Lisa 2. Pakkuja kinnitus
Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri
Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek
Lisa 5. Pakkuja esindaja volikiri
Lisa 6. Lähteülesanne
Lisa 7. Pakkumuse maksumustabel
Lisa 8. Sõpruse silla koosoleku protokoll

Lisa 1
Pakkuja üldandmed

VEEBILEHEHANGE
" Narva Sõpruse silla ekspertiis "
PAKKUJA ÜLDANDMED
I. INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA
Ärinimi:
Äriregistri registrikood
Käibemaksukohustuslase reg.nr:
Tegevuskoha aadress:
Telefon:
Faks:
E-posti aadress:
Kodulehekülg:
Pangakonto number:
Panga nimi:
Kontaktisik käesoleval pakkumusel
(nimi, telefon, e-posti aadress):

II. INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA
(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)
Pakkumus on ühispakkumus:

Jah:

III. PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED
Allakirjutanu nimi:
Allakirjutanu ametikoht:

Ei:

Lisa 2
Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:
PAKKUJA KINNITUS
1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ning lg 2 p-des 1 ja 4
nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult
hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid
hankelepingu täitmiseks.
2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija
esitatud tingimustega.
3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.
4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mittevastav.
5. Meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankekutse sisu kohta ning tutvuda
ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu nõuetekoha-seks
täitmiseks piisav.
6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu
täitmise eest solidaarselt.
7. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise
tähtpäevast arvates.
8. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kuupäev:

________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri:

________________

Lisa 3
Ühispakkumuse volikiri
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:
ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI
Käesolevaga kinnitame, et
ühispakkumuse esitamiseks:
Jrk

Pakkuja nimi

alljärgnevalt

Pakkuja
registrikood

loetletud

Pakkuja
aadress

isikud

moodustavad

ühispakkujad

Allkirjaõigusliku Allkirjaõigusliku
isiku nimi
isiku allkiri

1.
2.
(vajadusel lisada või kustutada ridu)
Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:
Pakkuja nimi
Pakkuja registrikood
Pakkuja aadress
Allkirjaõigusliku isiku nimi
Allkirjaõigusliku isiku allkiri
Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva
pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud
toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.
Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu
täitmise eest.
Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on
valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.
Kuupäev:

________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri:

________________

Lisa 4
Alltöövõtja nõusolek
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:
ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK
Käesolevaga ________________________ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse,
ärinimi)
_________________ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud _________________________
(pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel ____________
______________________________________ (tööde liik) osas alltöövõtjana.
Kuupäev:

________________

Alltöövõtja esindaja nimi:

________________

Esindaja allkiri:

________________

Kuupäev:

________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri:

________________

Lisa 5
Pakkuja esindaja volikiri

Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:
PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI
Käesolevaga volitab _________________ (pakkuja ärinimi) ____________________ (volitaja
nimi ja ametikoht) isikus __________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning
isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud
riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma
edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.

Kuupäev: ________________________________

Volitaja allkiri: _____________________________

Volitaja nimi ja ametikoht: ____________________

Lisa 6
Lähteülesanne
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:
LÄHTEÜLESANNE
Taustinformatsioon
Narva linnas asuv Sõpruse sild on maanteesild, mis on ehitatud 1960. aastal ning rekonstrueeritud
2011 aastal SIA Tilts projekti alusel. Sild ühendab Eestit ja Venemaad.
Viimastel aastatel on silla vahetu naabruses koostatud järgnevad projektid:
* Narva Jõe ja Linnuse tänava promenaadi rekonstrueerimise arhitektuurne põhiprojekt (OÜ Paik
Arhitektid);
* Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise eelprojekt (Urmas Nugin IB);
* Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise põhiprojekt (Urmas Nugin IB);
* Sõpruse silla remondi eelprojekt (SIA Tilts);
* Narva jõeäärse promenaadi kaldakindlustuse ehitusprojekt (OÜ EstKonsult);
* Narva piiripunkti rekonstrueerimistööde ehitusprojekt koos muudatustega (Amhold AS).
Projektide kohased tööd on teostatud aastatel 2010-2014.
Nähtavad visuaalsed kahjustused on tekkinud manusesse lisatud joonisel punase ringiga tähistatud
piirkonda nii jõe ülesvoolu poolses kui ka allavoolu poolses küljes.

Kirjeldatud piirkonda on silla konstruktsioonidesse rajatud paisumisvuugid, mis tagavad vajaliku
liikumisruumi sillakonstruktsioonide temperatuuripaisumiste jaoks.
Kui aga teostati kollektori rajamist (joonisel näidatud rohelise kastiga piirkonnas siis eemaldati
sellest piirkonnast väga suures koguses silla koonust toetav pinnas.
Lisaks mängis ilmselt olulist rolli kaasa ka narva promenaadi rajamisel rajatud
vaiseinad/sulundseinad sillast üles ja allavoolu, mis tekitasid täiendavaid vibratsioone (ligikaudne
kaugus näidatud joonisel lilla joonega). Sulundseinte rajamisel tekitati ebasoodsaid vibratsioone,
mis tõid endaga kaasa joonisel sinisega kujutatud pinnase liikumise, mis omakorda tekitas silla
konstruktsioonide sellise liikumise mis tõi kaasa kahjustused sillale.
Lisaks on pärast neid tekitatud kahjusid, millest ei ole Maanteeametit teavitatud teostatud
omavoliliselt mõningased taastamistööd silla koonuse alumises servas.

– tumedam betooni riba silla koonuse tugiprussi ja koonuse kindlustusplaatide vahel.

- pildil on näha aga veel taastamata osa, mis viitab selgelt konstruktsioonide nihkumisele jõe
suunas.

- piltidel on näha aga tekitatud kahjustused silla betoonkonstruktsioonidele. Kahjustused
väljenduvad selgete pragudena või lahtikillustumistega.

- pildilt on näha ka ulatuslikult kahjustatud betoonkonstruktsioonid.
Kuna probleemid ilmnesid alles pärast torustike paigaldust ja promenaadi ehitust, kuigi silla
rekonstrueerimistöödest on möödas juba kolm aastat siis on Maanteeametil alust kahtlustada, et
mitte mingi muu asjaolu ei ole saanud tekitada eelolevas kirjas kirjeldatud kahjustusi.
Ekspertiisi ülesanne ei ole ainult anda arvamus selle kohta, kes on süüdi, ag aka tuvastada
kahjustused ja nende põhjused ning anda soovitused projekteerimiseks, kuidas kahjustusi
kõrvaldada.
Ehitisele ei või ekspertiisi teha sama ehitise ehitamisega seotud isik, samale ehitisele
omanikujärelvalvet teinud isik, sama ehitise projekteerinud isik ega vastutav spetsialist.
Tellitav Sõpruse silla ekspertiis peab vastama Ehitise ekspertiisi tegemise korras sätestatule.
Projektid:
www.narvaplan.ee/docs/projekt/silla_projektid/Narva_piiripunkti_rekonstrueerimistoode_ehituspro
jekt.zip
www.narvaplan.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoe_ja_LinnuseTanavaPromenaadi_rekonstrue
erimise_arhitektuurne_pohiprojekt.zip
www.narvaplan.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_kaldakindlustuse_ehitusp
rojekt.zip
www.narvaplan.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_rekonstrueerimise_eelpr
ojekt.zip
www.narvaplan.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_rekonstrueerimise_pohip
rojekt.zip

Lisa 7
Pakkumuse maksumustabel
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:
Menetlusliik:
Pakkuja nimi:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Sõpruse silla ekspertiis
[lihthange/teenused]

Pakkuja registrikood:

Pakkumuse maksumustabel
TEENUSE VÕI KULUTUSE NIMETUS
Narva sõpruse silla ekpsertiisi koostamine

Maksumus, euro

Käibemaks:
KOKKU KM-ga:

Märkus: 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 sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda
muutmata.

Kuupäev: _________________________
Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri: _____________________

Lisa 8
Sõpruse silla koosoleku protokoll
Koosolek Sõpruse silla kahjustuste teemal
Protokoll
Läbiviimise aeg ja koht:
15.10.2014 kell 9.00 – 10.00 Narva Linnavalitsuses
Osalejad:
Olari Valter, Vaabo Annus, Margus Nigul, Anne Veevo, Angelina Liiv, Aleksandra Presnova, Hilje
Õunapuu, Sven Hein, Mark Stolõpin, Natalja Šibalova, Georgi Ignatov, Peeter Tambu, Ellen
Uusküla.
Teema:
Maanteeameti poolt avastatud kahjustused Sõpruse silla konstruktsioonides.
Otsustati:
Tellida ekspertiis sõltumatult ehituseksperdilt. Ekspert korjab kõikidelt osapooltelt kokku kogu
info enne ja pärast ehitust veevarustuse ja kanal. projekti, promenaadi projekti, silla remondi
kohta ja alles siis saab hakata tegema mingisuguseid järeldusi.
Ekspertiisi tellib Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, viib hanke läbi ja rahastab
esialgu. Pärast, see, keda on lõplikult süüdi tunnistatud, hüvitab Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametile ekspertiisiga seotud kulud.
Ekspertiisi ülesanne ei ole ainult anda arvamust selle kohta, kes on süüdi, aga ka tuvastada
kahjustused ja nende põhjused ning anda soovitused projekteerimiseks, kuidas kahjustusi
kõrvaldada.
Ekspertiisiga on aega kevadeni kuni temperatuur hakkab tõusma. Pärast ekspertiisi peab jääma
aega veel projekteerimiseks (kevade alguses). Kevadel peab hakkama ehitama.
Hanke tehnilise kirjelduse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet saadab laiali, et kõik saaksid
kommenteerida.

Protokollis: Angelina Liiv

