Hange
Tartu valla järvede hooldusniitmine

Tartu Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Tartumaal, Tartu vallas järgmiste järvede niitmiseks
2 osas:
Osa 1







Kõrveküla paisjärv (KÜ tunnus 79403:002:1612, Tartu vald, Kõrveküla alevik);
Kõrveküla tehisjärv (KÜ tunnus 79601:001:1424, Tartu vald, Kõrveküla alevik (mitte terve
järv, vaid ainult KÜl 79601:001:1424 olev osa);
Palalinna järv (KÜ tunnus 79401:005:0276, Tartu vald, Lähte alevik,);
Laeva paisjärv (KÜ tunnus 38301:002:0158, Tartu vald, Laeva küla, niidetava ala joonis
lisatud);
Vasula veepark (KÜ tunnus 79401:001:0482, Tartu vald ,Vasula alevik)
Tabivere supluskoht (Tartu vald, Valgma küla, KÜ 77301:001:0318, niidetava ala joonis
lisatud).

Osa 2


Piirissaarel Saareranna maaüksusel asuv supluskoht (KÜ tunnus 79601:001:0906, Tartu
vald, Saare küla, niidetava ala joonis lisatud - niitmise aeg septembris

Tööde kirjeldus
Vajalik on veekogude niitmine vee all kuni 1,5 m sügavusel. Enne töö teostamist lepitakse iga
järve kohta eraldi kokku, kuhu niidetav materjal paigutatakse. Niidetud materjali äraveo
korraldab tellija.
Osa 1: Laeva paisjärve niidetava ala ulatus on näidatud lisas oleval joonisel, vajalik on ka
jäätõkke esise puhastamine sinna kogunenud taimedest. Tabivere supluskoha niidetava ala
ulatus on näidatud lisas oleval joonisel.
Tööde teostamise aeg



Osa 1 töö teostamise aeg august 2022 I pool.
Osa 2 Piirissaarel Saareranna supluskohas on tööde teostamise aeg 01.-15. september 2022.

Keskkonnaameti tingimused tööde teostajale:
 Tööd tuleb teostada väljaspool veelindude pesitusperioodi (pesitsusperiood 15.03-31.07),
et vältida looduslikult esinevate lindude pesitsusaegset häirimist, mida keelab ka
looduskaitseseadus;
 Piirisaare Saareranna maaüksusel tuleb töid teostada alates septembrist;







tööde tegemiseks kasutada töökorras tehnikat, vältida pinnase-ja veereostust; avarii korral
peatada kohe tööd ning asuda kahju likvideerima; keskkonna saastamise ohu korral tuleb
informeerida Päästeametit ja Keskkonnaametit;
tööde käigus ei tohi veekogu süvendada (st mineraalainest eemaldada) ega muuta veekogu
kaldajoont;
töö käigus ei ole lubatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu
ranna või kalda erosiooni või hajuheidet;
niidetud taimemass tuleb peale kogumist kalda-alalt eemaldada veekaitsevööndi ulatuses,
et vältida taimestiku lagunemisel tekkivate toitainete sattumist tagasi veekogusse;
töid on lubatud teostada ainult taotluses esitatud ulatuses või ainult ranna ala ulatuses.

Pakkumuse esitamine
Osas 1 palun hinnapakkumine esitada iga järve kohta eraldi, et tellijal oleks võimalik vajadusel
töö osaline tellimine.
Pakkumuse võib esitada ka ainult ühele osale.
Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 25.05.2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee.
Pakkumuste hindamine




Pakkumuste hindamisel hinnatakse majanduslikult soodsaimat maksumust e.
maksumust koos käibemaksuga.
Osasid 1 ja 2 hinnatakse eraldi. Hanke täitmiseks sõlmitakse osadele 1 ja 2 eraldiseisvad
lepingud.
Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused kui need ületavad
oluliselt eelarvelisi vahendeid.

Täpsem informatsioon: keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson, mob +372 5420 0522, e-post:
kriste.kosseson@tartuvald.ee

Lisa 1 joonised:
Laeva paisjärv

Tabivere supluskoht

Piirissaare Saareranna supluskoht

