TOILA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE HOOLDUSTÖÖD
ajavahemikul 01.02.2021 – 31.12.2021 a
TEENUSE TELLIMINE

Hanke juhend ja tehniline kirjeldus

Toilas 01.2021 a

1. Üldosa
1.1. Toila Vallavalitsus (edaspidi hankija) korraldab väikehanke (edaspidi ka hange) eesmärgiga
sõlmida hankeleping Toila valla tänavavalgustuse hooldustööde teostamiseks. Hankija
teeb ettepaneku käesolevast dokumendist ja hanketeatest tulenevatel tingimustel pakkumuste
esitamiseks.
1.2. Hankija: Toila Vallavalitsus, registrikood 75001477, Pikk 13a, 41702 Toila.
1.3. Hankija poolt korraldab hanget Toila Vallavalitsuse ehitusspetsialist Hannes Lumiste,
tel +372 5361 1017, e-post hannes.lumiste@toila.ee
1.4. Pakkumuste esitamise tähtaeg on määratud hanketeates.
1.5. Tänavavalgustuse hooldustööde läbiviimise aeg (teenuse osutamise periood):
01.02.2021- 31.12.2021. a.
1.6. Pakkumus tuleb esitada kalendrikuu maksumusega, tuues välja pakkumuse maksumuse ilma
käibemaksuta ja koos käibemaksuga summa.
1.7. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud .
1.8. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad
elektroonilistes sidekanalites hankija kontrolli alt väljas olevas asjaolud nagu force majore,
elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude
elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta
sellest tulenevate kahjude või saamatajäänud tulu eest.

2. Hanke objekt
2.1. Käesoleva hanke objektiks on Toila valla tänavavalgustuse hooldustööde teostamine.
2.2. Hanke tulemusena sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping Toila valla
tänavavalgustuse hooldustöödeks ajavahemikul 01.02.2021 – 31.12.2021 a.

3. Pakkuja kvalifitseerimine
3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes
ajal pakkuja:
3.1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude

toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel
kehtiv;
3.1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
3.1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
3.1.4. kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva
seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates
hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise
ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduse tähenduses loetakse riiklike
või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata
riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot;
3.1.5. kes on samas riigihankes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud
pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega
või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses
alltöövõtjana hankelepingu täitmisel
3.1.6. kes on esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
3.2. Pakkuja (sh iga ühispakkumuses osaleja) esitab koos pakkumusega kinnituse nõuetele vastavuse ja
nimetatud tingimustest teadlik olemise kohta.
3.4. Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.
3.4.1. Pakkuja valdkondlik netokäive peab olema viimase kahe majandusaasta, mille aruanded
on hankemenetluse alguse kuupäeva seisuga kinnitatud, jooksul elektritööde valdkonnas
olnud kokku vähemalt 100 000 eurot (ilma käibemaksuta).
3.5. Pakkujale esitatavad nõuded erialases või äriregistris registreerimise kohta ja
nõutavad dokumendid.
3.5.1. Elektritööde teostamiseks peab pakkujal olema olemas vastavate tööde teostamise
õigus, st pakkuja peab omama Majandustegevuse registri registreeringut vastaval
tegevusalal.
4. Pakkumuse esitamine
4.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.01.2021 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult
elektronpostiga aadressile toilavv@toila.ee
4.2. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse esitamise kogu riski, kaasa arvatud
vääramatu jõu toime võimaluse.

5. Pakkumuse maksumus
5.1. Pakkuja esitab tänavavalgustuse ühe kuu hooldustööde maksumuse hinnapakkumuse vabal vormil
digitaalselt allkirjastatuna.
5.2. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes täpsusega kuni kaks kohta peale koma.
5.3. Pakkuja esitab hinnapakkumuse vastavalt hanketeates ja HD- s sisalduvatele tingimustele.

6. Hindamiskriteeriumid
6.1. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
6.2. Juhul kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega, tunnistatakse edukaks
pakkumus, mis on laekunud ajaliselt varem.

7. Pakkumuste avamine ja pakkumuse jõusoleku tähtaeg
7.1. Pakkumused avatakse peale pakkumuste laekumise tähtaja saabumist.
7.2. Pakkumuste protokollis märgitakse ära pakkujate nimed, registrikoodid, pakkumuste hinnad.
7.3. Pakkujatele edastatakse protokoll hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumuste läbi
vaatamisest.
7.4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuste esitamise kuupäevast.

8. Pakkumuste võrdlemine, hindamine ja tagasilükkamine
8.1. Pakkumuste läbi vaatamisel kontrollib hankija pakkujate kvalifikatsiooni. Hankija teeb
pisteliselt järelpärimisi, kontrollimaks esitatud dokumentide ja pakkujate poolt kinnitatud
asjaolude õigsust. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et ta nõustub sellega, et hankija võib tema
osas käesoleva punkti alusel päringuid teostada.
8.2. Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele või kaldub neist sisuliselt kõrvale.
8.3. Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles maksumus on madalaim.
8.4. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul kui:
8.4.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust ja/või hankija eelarve võimalusi;
8.4.2. hankemenetluse vältel ilmneb mõni hanke väljakuulutamise hetkeks hankijale mitte
teada olev asjaolu, mille tõttu hankelepingu sõlmimine muutub hankijale ebaotstarbekaks
või võimatuks;

8.5. Otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta teeb Toila Vallavalitsus korraldusega.

9. Hankelepingu sõlmimine
9.1. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga sõlmitakse hankelepingu
projekti kohane leping Toila valla tänavavalgustuse hooldustööde teostamiseks edukaks
tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja pakkumusest tuleneva hinnaga.

LISAD
Lisa I – hankelepingu projekt
Hankeleping
Toilas /kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise
kuupäevale/
Toila Vallavalitsus (edaspidi Tellija), asukohaga Pikk 13a, 41702 Toila, ...................... isikus,
ja
................................... (edaspidi Töövõtja), asukohaga .... ,...........................,
............................. isikus,
keda edaspidi koos ja ühiselt nimetatakse Pooled, sõlmisid alljärgneva hankelepingu (edaspidi
Leping):
1. Mõisted
Akt – kirjalik Poolte volitatud esindajate poolt alla kirjutatud tööde dokumentatsioon, milles
fikseeritakse tehtud tööde kogus, teostatus ja hind.
Hooldustase – objekti ja selle osade seisund, mille juures on tagatud objekti tehniline korrasolek
ja tänavavalgustuslampide põlemine pimedal ajal.
Hooldustöö – igapäevane töö, mis sisaldab kõiki töid, materjale, seadmeid, tehnikat jms,
millega tagatakse objekti hooldustase, sh kõiki töid, materjale ja toiminguid, mis ei ole tööde
kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mis on vajalikud tulemuse saavutamiseks.
Kalkulatsioon – Töövõtja poolt Tellijale esitatud arvestus töö maksumusest.
Leping - käesolev Leping koos kõigi lisadega, olenemata sellest, kas need Lisad on Lepingus
loetletud või mitte.
Lisa – Poolte kohustuste täpsustamiseks, muutmiseks või määratlemiseks vormistatud
dokument, millele Pooled kirjutavad alla eraldi Lepingust.
Tööaeg – kõik päevad kella 8-17, välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja riigipühad vastavalt
pühade ja tähtpäevade seadusele.
Kontaktisik – Töövõtja poolne kontaktisik lepingu täitmisel valdab eesti keelt kõnes ja kirjas.
2. Lepingu objekt ja tasu
2.1. Lepingu objektiks on Toila valla tänavavalgustuse tehniline järelevalve, hooldustaseme
hoidmine ja ekspluatatsioon alljärgnevatel tingimustel:
 Läbipõlenud pirnide vahetus peab toimuma hiljemalt 48 tunni jooksul
alates pirnide läbipõlemise tuvastamisest või teate saamisest;
 Valgustite, valgustusmastide, kronsteinide, traaversite, isolaatorite ja teiste
valgustusliini elementide korrasoleku kontroll arvestusega, et vähemalt üks kord
aastas tuleb kogu tänavavalgustuse süsteem üle vaadata. Valgustite ja
valgustusmastide väljavahetamise vajaduse korral esitada vajalikud andmed
(millised valgustid, valgustusmastid, millistel aadressidel) koheselt Tellijale;
 Valgustite valgusallika vahetamisel (nt LED pirni vastu) valgusti pesa
ümberehitus;
 Jooksvate liinirikete ja avariide põhjuste kindlakstegemine koheselt ja
kõrvaldamine hiljemalt 48 tunni jooksul alates teabe saamisest (v.a.
loodusõnnetuste ja suurte tormide avariikahjustuste likvideerimine), kui avariid
või riket ei õnnestu kõrvaldada koheselt.
 Juht- ja jaotuskappide ning kaabelliinide hoolduskontroll vähemalt 1 kord
kuus;
 Programmsüsteemide (programmkellade ja hämaruslülitite) korrashoid

(hooldus, remont, seadistamine) ja toimimine vastavalt Tellija ettepanekutele;
 Elektrienergia tarbimise arvestuse pidamine ja vastavate
elektritarbimisnäitude esitamine Tellijale 1 kord kalendrikuus juhul, kui arvesti ei
ole kaugloetav ja automaatselt andmeid edastav;
 Tänavavalgustussüsteemi elementide korrasoleku ja toimimise iganädalane jälgimine
(järelevalve);
 Tänavavalgustuse maakaablite järelevalve teostamine teiste isikute poolt
teostatavatel kaevetöödel, kusjuures Tellija suunab kaevetööde teostajad kaeveloa
kooskõlastamiseks ………………………… poole;
 Tänavavalgustuse hooldustööd ei sisalda vandalismi, loodusõnnetuse või
muul sarnasel juhul tänavavalgustussüsteemi osade taastamiseks vajalikke tööde
ja materjalide maksumust;
 Läbipõlenud pirnidest, tänavavalgustussüsteemis esinevatest riketest ja
avariidest saab teatada tel…………; mob……….., elektronposti aadressil:
…………………………….
 Seisuga 01.01.2021 kuulub Toila tänavavalgustuse hoolduse alla u. 1236
valgustit (endise Toila valla territooriumil u. 621 valgustit, endise Kohtla valla
territooriumil u. 200 valgustit, endise Kohtla-Nõmme valla territooriumil u. 415
valgustit) ja 28 liitumiskohta (endise Toila valla territooriumil 12 liitumiskohta,
endise Kohtla valla territooriumil 7 liitumiskohta, endise Kohtla-Nõmme valla
territooriumil 8 liitumiskohta). Käesolevas punktis toodud arvnäitajad võivad
Lepingu kehtivuse perioodil muutuda. Lepingu objektiks olevate tööde teostamine
peab hõlmama kõiki Lepingu perioodil Toila valla haldusterritooriumil asuvaid
tänavavalgustuse seadmeid ja rajatisi. Käesolevas punktis nimetatud
tänavavalgustuse seadmete ja rajatiste arvnäitajate muutumine Lepingu kehtivuse
perioodil ei ole aluseks Lepingu punktis 2.6. kokkulepitud tasu muutmiseks.
2.2. Töövõtja kohustub teostama Lepingu punktis 2.1. nimetatud tööd (edaspidi töö) vastavalt
Lepingu dokumentides sätestatud tingimustele.
2.3. Töövõtjal on õigus teha Tellijale ettepanekuid investeeringuteks tänavavalgustuse
rekonstrueerimisele. Rekonstrueerimistööde vajaduse korral esitab Töövõtja Tellijale
ettepanekud koos kalkulatsioonidega.
2.4. Tellija annab Töövõtjale tööde teostamise alguskuupäevaks, kuid seejuures mitte hiljem kui
5 tööpäeva jooksul Lepingu punktis 4 kokkulepitud tööde teostamise alguskuupäeva
saabumisest üle kogu olemasoleva dokumentatsiooni valgustusvõrgu kohta koos
valgustuskilpide võtmetega.
2.5. Tellija väljastab Töövõtja spetsiaaltranspordile liiklusload töö objektiks oleva
valgustusvõrgu hooldamiseks ja remondiks.
2.6. Tellija kohustub Lepingust tulenevate nõuete kohaselt teostatud tööde eest tasuma arve
alusel Töövõtjale igakuiselt eelneval kalendrikuul teostatud tööde eest ............................eurot,
millisele summale lisandub käibemaks.
2.6.1. Töövõtja esitab arve Tellijale e-arvena arve esitamise hetkel Tellija arveoperaatoriks
oleva teenuse osutaja kaudu.
2.6.2. Tellija kohustub nõuetekohaselt tehtud tööde eest esitatud arve tasuma 14
(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates selle saamisest.

2.7. Töövõtjale võimaldatakse sobivusel lihtsustatud korras teostada maksumusega kuni 4 900
eurot ühe objekti kohta (ilma käibemaksuta) tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimistöid,
kusjuures Töövõtja esitab nende tööde tegemiseks eelneva hinnakalkulatsiooni. Tellijale jääb
õigus küsida käesolevas punktis nimetatud ehitus- ja rekonstrueerimistööde osas võrdlevaid
hinnakalkulatsioone kolmandatelt isikutelt ning tellida neid töid ka teistelt tegijatelt.
2.8. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust nende süül Lepingu täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.
2.10. Pooled ei kanna vastutust juhul, kui Lepingu tingimuste täitmata jätmine või
mittenõuetekohane täitmine on põhjustatud vääramatust jõust.
3. Lepingu dokumendid on:
1) Leping koos selle lisadega;
2) Töövõtja poolt hankele esitatud pakkumus.
4. Tööde tegemise aeg
Töövõtja kohustub teostama lepingu punktis 2.1. nimetatud tööd perioodil mis algab 01. veebruaril
2021 a. ja lõpeb 31.detsembril 2021 a.
5. Poolte vastutus
5.1. Tellijal on õigus igal ajal s.h. puhkepäevadel ja riiklikel pühadel, kontrollida kokkulepitud
hooldustasemest kinnipidamist. Mittenõuetekohaselt teostatud töö osas esitab Tellija
kontaktisik Töövõtja kontaktisikule e-maili teel nõude puuduste kõrvaldamiseks. Puudused
tuleb kõrvaldada järgneva tööpäeva jooksul arvates nõude saamisest. Töövõtja peab tagama
käesolevast punktist tulenevate teadete vastuvõtmise oma Lepingu punktis 7.2. kokkulepitud
esindaja poolt.
5.2. Juhul, kui Töövõtja punkti 5.1. kohaselt edastatud puudusi tähtaegselt ei kõrvalda või teeb
seda vajaliku hoolsuseta, koostab Tellija Töövõtja esindaja juuresolekul puuduse kohta
kirjaliku ülevaatuse akti. Ülevaatuse toimumisest teatatakse Töövõtja kontaktisikule telefoni
teel või kirjalikult e-mailiga. Akt koostatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine
Töövõtjale. Aktile kirjutavad alla mõlema Poole esindajad. Kui Töövõtja esindaja keeldub
aktile alla kirjutamast või ei tule ülevaatuse juurde, allkirjastab akti mõlemad eksemplarid
Tellija esindaja ainuisikuliselt. Sellisel juhul saadab Tellija ülevaatuse akti Töövõtjale
väljastusteatega tähtkirjaga hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast akti koostamist.
5.2.1. Lepingu punktis 5.2. nimetatud akti võib vormistada ka elektroonilisena. Käesolevast
punktist tuleneval juhul allkirjastatakse see Poolte Lepingu punktis 8. kokkulepitud
esindajate poolt digitaalselt.
5.2.2. Juhul kui Töövõtja esindaja keeldub kirjutamast alla elektrooniliselt vormistatud aktile
ning vastav keeldumise näol ei ole seejuures tegemist tehnilistest põhjustest
(allkirjastamise võimatus) tingitud asjaoludega, allkirjastab akti digitaalselt üksnes Tellija
esindaja. Tellija esindaja poolt ainuisikuliselt käesolevast punktist tuleneval alusel
allkirjastatud akt saadetakse Töövõtja Lepingu punktis 8.2. kokkulepitud kirjalike teade
edastamiseks kasutatavale elektronposti aadressile ning loetakse Töövõtjale
kättetoimetatuks ühe tööpäeva möödumisel elektronkirja postitamise kuupäevast.

5.3. Ülevaatuse akti alusel on Tellijal õigus esitada Töövõtjale kirjalik ettekirjutus töö
mittenõuetekohase täitmise kohta ja nõuda selle kohest täitmist. Tellijal on õigus nõuda
mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. Ettekirjutus esitatakse hiljemalt
3ndal tööpäeval pärast ülevaatuse akti koostamist väljastusteatega tähtkirjaga Töövõtja
aadressil või digitaalselt allkirjastatuna Lepingu punktist 8.2. tuleneval Töövõtja kirjalike
teadete edastamiseks kokkulepitud elektronposti aadressil.
5.4. Tellijal on õigus nõuda iga kirjalikult tehtud ettekirjutuse korral Töövõtjalt leppetrahvi
summas 100 eurot. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale igakuiselt
väljamakstavast tasust.
5.5. Tellijal on õigus olulise rikkumise korral Lepingust taganeda. Lepingu oluliseks rikkumiseks
on vähemalt kolme järjestikuse ettekirjutuse olemasolu. Lepingust taganemisel käesolevast
punktist tuleneval alusel tasub Töövõtja Tellijale ühekordset leppetrahvi summas 2000.- (kaks
tuhat) eurot.
5.6. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt iga Lepingu kohaselt Töövõtjale tasumisele kuuluvas
tasumääras tasu maksmisega hilinetud päeva eest viivist 0,2% päevas.
6. Lepingu muutmine, lõpetamine ja lõppemine
6.1. Lepingu muutmine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel ning seejuures kooskõlas
kehtiva seadusandlusega. Kokkulepe Lepingu muutmise kohta jõustub selle allkirjastamisel Poolte
poolt või kokkuleppes näidatud tähtajal.
6.2. Leping lõpeb tähtaja möödumisel või selle ülesütlemisel või lõppemisel muul alusel.
6.3. Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolel kirjalikult ette
vähemalt 2 (kaks kuud), kuid seejuures mitte enne 6 kuu möödumist Lepingu jõustumise
kuupäevast.
6.3.1. Lepingu punktist 6.3. tuleneva ülesütlemise tähtaja järgimata jätmisel Töövõtja poolt
kuulub Tellijale õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvina kahekordset Lepingu punktis 2.6.
kokkulepitud tasu määra ning Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise tulemusena Tellijale tekitatud
kahju (sh ülesütlemise tähtaega järgimata toimunud ülesütlemise perioodiks kolmandatelt
isikutelt Lepingu objektiks olevate tööde kallima hinnaga, kui on kokkulepitud Lepingu punktis
2.6., tellimisega kaasneva hinnavahe hüvitamist).
6.3.2. Lepingu punktist 6.3. tuleneva ülesütlemise tähtaja järgimata jätmisel Tellija poolt kuulub
Töövõtjale õigus nõuda Tellijalt Lepingu ülesütlemise kuupäevaks faktiliselt tehtud töö eest
vastavalt Lepingule tasumisele kuuluvat tasu ning leppetrahvina ühekordset Lepingu punktis 2.6.
kokkulepitud tasu määra. Käesolevast punktist tuleneva leppetrahvi nõude õigus ei kohaldu
Lepingu ülesütlemisel Lepingu punktist 6.4. tuleneval alusel.
6.4. Tellija võib Lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda juhul kui
Töövõtja on korduvalt rikkunud Lepingust tulenevat kohustust ning ei ole rikkumist kõrvaldanud
ka Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Sellisel juhul tasub Tellija Töövõtjale Lepingu
ülesütlemise kuupäevaks faktiliselt tehtud töö eest. Käesolevast punktist tuleneval alusel Tellija
poolt Lepingu ülesütlemine ei piira Tellijale Lepingu rikkumise olukorraks Lepingust tulenevaid
leppetrahvi ja/või kahjuhüvitise nõuete esitamise õiguseid.

6.5. Lepingu Tellija poolsel ülesütlemisel Lepingu punktist 6.3. või 6.4. tuleneval alusel puudub
Töövõtjal õigus esitada Tellija vastu mistahes saamata jäänud tulu või muude kahjude
hüvitamise nõudeid, v.a. nõuded, milliste esitamise õigus tuleneb Lepingust.
7. Teadete edastamine
Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud juhtudel, kui Pooled on Lepingus teisiti kokku leppinud või teated on informatsioonilise
iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
8. Kontaktisikud ja informatsioon tööde kohta
8.1. Tellija poolt on Lepinguliseks kontaktisikuks Toila vallavalitsuse abivallavanem Urmas
Aunap, tel 58872100, e-post urmas.aunap@toila.ee
Kõik kirjalikud teated saadetakse aadressile: Pikk 13a, 41702 Toila, elektronposti aadress
toilavv@toila.ee.
8.2. Töövõtja poolt on Lepinguliseks kontaktisikuks ..................................., kes Töövõtja
poolt korraldab töid objektil, lahendab muid korraldatavaid küsimusi.
Kõik kirjalikud teated saadetakse aadressile: ....................................................... , elektronposti
aadress ………@..............
8.3. Muudatustest ülalnimetatud kontaktisikute- ja andmete osas teatavad pooled teisele poolele
kirjalikult tähtkirjaga või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 3 tööpäeval arvates muudatuse
toimumisest.
9. Vaidluste lahendamine
Poolte vahel käesoleva Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Eesti Vabariigi
seadusandlusega kehtestatud korras. Pooled lepivad kokku, et kohtuvaidluse korral on vaidlust
lahendama pädevaks kohtuks Tellija asukohajärgne maakohus.
10. Muu
10.1. Leping on sõlmitud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris millest üks
eksemplar jääb Töövõtjale ja teine Tellijale.// Leping on vormistatud elektroonilistel
kandjatel ning Poolte esindajate poolt digitaalselt allkirjastatud.
10.2. Leping jõustub selle allakirjutamisel Poolte poolt.
11. Poolte juriidilised aadressid
Tellija
Toila vallavalitsus
Pikk 13a, 41702 Toila
reg.nr. 75001477
Tel. 336 9845
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja
………………
……………….
………………
…………….
/allkirjastatud digitaalselt/

Tehniline kirjeldus
1. Toila valla tänavavalgustuse hooldustööde pakkumuses tuleb arvestada järgmiste
töödega
 Läbipõlenud pirnide vahetus hiljemalt 48 tunni jooksul alates pirnide
läbipõlemise tuvastamisest või teate saamisest;
 Maasiseste ja pargivalgustite valgustite puhastamine;
 Valgustite, valgustusmastide, kronsteinide, traaversite, isolaatorite ja teiste
valgustusliini elementide korrasoleku kontroll arvestusega, et vähemalt üks kord
aastas tuleb kogu tänavavalgustuse süsteem üle vaadata. Valgustite ja
valgustusmastide väljavahetamise vajaduse korral esitada vajalikud andmed
(millised valgustid, valgustusmastid, millistel aadressidel) koheselt tellijale;
 Valgustite valgusallika vahetamisel (nt LED pirni vastu) valgusti pesa
ümberehitus;
 Jooksvate liinirikete ja avariide põhjuste kindlakstegemine koheselt ja
kõrvaldamine hiljemalt 48 tunni jooksul alates teabe saamisest (v.a.
loodusõnnetuste ja suurte tormide avariikahjustuste likvideerimine), kui avariid
või riket ei õnnestu kõrvaldada koheselt.
 Juht- ja jaotuskappide ning kaabelliinide hoolduskontroll vähemalt 1 kord
kuus;
 Programmsüsteemide (programmkellade ja hämaruslülitite) korrashoid
(hooldus, remont, seadistamine) ja toimimine vastavalt Tellija ettepanekutele;
 Elektrienergia tarbimise arvestuse pidamine ja vastavate
elektritarbimisnäitude esitamine tellijale 1 kord kalendrikuus juhul, kui arvesti ei
ole kaugloetav ja automaatselt andmeid edastav;
 Tänavavalgustussüsteemi elementide korrasoleku igapäevane jälgimine
(järelevalve);
 Tänavavalgustuse maakaablite järelevalve teostamine teiste isikute poolt
teostatavatel kaevetöödel.
 Tänavavalgustuse hooldustööd ei sisalda vandalismi, loodusõnnetuse või
muul sarnasel juhul tänavavalgustussüsteemi osade taastamiseks vajalikke tööde
ja materjalide maksumust.
2. Toila valla tänavavalgustuse tehnilised näitajad
Toila valla tänavavalgustussüsteemid on inventariseeritud ning kantud EOMAP kaardiserverile
veebiaadressil https://service.eomap.ee/toilavald_uus/
Täpsem informatsioon valgustite tüüpide, võimsuste, seisukorra, asukohtade jm kohta on leitav
Toila valla veebiaadressilt http://toila.kovtp.ee/tanavavalgustus

