TARTU VALLA TAIMEKONTEINERITE KUJUNDUS JA HOOLDUS 2023
Palume pakkumust ja visualiseeritud kompositsiooni lahendust Tartu valla taimekonteinerite
kujundusele ja hooldusele aastal 2023.
Kompositsioonina ootame kahte lahendust: kevadine, suvine ja talvine. Kevadel soovime
konteineritesse õitsvaid sibullilli.
Tartu vallas on paigaldatud 40 taimekonteinerit.
Siniste (RAL 5017) taimekonteinerite istutusala läbimõõt 850mm, kõrgus 990mm. Kasvumullakihi
paksus 30cm. Hallide (RAL 7040) taimekonteinerite läbimõõt 650mm, kõrgus h770mm. Kasvumullakihi
paksus 30cm. (https://www.atech-sas.com/en/product/big-flower-pot-vase/)

Taimekonteinerite asukohad:
Tartu Vallamaja juures - 2 tk (sinised)
Tartu valla sinine silt Narva mnt - 2 tk (sinised)
Tammistu kultuurimaja- 1 tk (sinine)
Laeva kultuurimaja- 1 + 1 tk (sinine ja hall)
Tabivere rahvamaja- 1 tk (sinine)
Maarja-Magdaleena rahvamaja 1 tk (sinine)
Äksi raamatukogu-2 tk (sinine)
Lähte spordihoone- 1 tk (sinine)
Kõrveküla spordihall - 1 tk (sinine)
Kõrveküla spordihoone- 2 tk (hall)
Laeva spordihoone - 1 tk (sinine)
Lähte Ühisgümnaasium- 2 tk (sinised)
Kõrveküla Põhikool - 2 tk (sinised)
Lähte uus mänguväljak- 3 tk (sinine)
Kõrveküla poe esine- 5 tk (sinised)
Narva mnt Terminali ring- 4 tk (sinised)
Rattaringluse jaamas Kõrvekülas – 1 tk (hall)
Rattaringluse jaamas Lähtel – 1 tk (hall)
Rattaringluse jaamas Kaupmehe tn Coop juures – 1 tk (hall)
Äksi kivipark- 2 tk ( hall)
Äksi keskuses - 3 tk (2 sinine+ 1 hall)
Ligikaudne hooldusringi pikkus on ~130 km.
Konteinerites ei ole veepaake ega kastmissüsteeme.
Hindamine
Edukas pakkumus saadakse pakkumuse hinna ja kompositsiooni hindamisel.
Hind annab väärtusskaalal maksimaalselt 40 punkti, kompositsioon 40 punkti.
Pakkumuse hind peab sisaldama:
 minimaalselt 30cm ulatuses mulla asendamist enne hooaja algust;





hooajalist istutust Hooaeg algab sibullillede istutamisega ja lõppeb talvise kompositsiooni
rajamisega, sinna vahele jääb ka suvise istutuse rajamine.
kastmist ja väetamist;
vajadusel taimede asendamist.

Pakkumuse maksumuse eest saab maksimum punktid kogumaksumuselt soodsaim pakkumus.
Lahenduse hindamisel hinnatakse:
 taimestuse lahendust ja selle kompositsiooni. Palume esitada nimekiri kasutatud taimedest ja
visualiseeritud kompositsiooni lahendus; 10p
 lahenduse sobivust taimekonteineri proportsiooniga ja värviga; 10p
 lahenduse mitmekihilisust; 5p
 Lahenduse esteetilist püsivust ja perioodi jooksul ajas muutuvust; 5p
 Lahenduse vaadeldavust; 5p
 Vormistuse kvaliteet. 5p
Kompositsiooni koostamisel tuleb arvestada, et pakutud lahendus peab olema mõjus nii lähedalt kui
ka kaugemalt distantsilt. Taimestuse valdav kõrgus min 1/3 poti kõrgusest. Suvine kompositsioon
peab sisaldama nii püstiseid kui rippuvaid vorme.
Komisjon ei hakka hindama esitatud pakkumusi juhul kui on esitatud ainult üks pakkumus.
Pakkumused koos lahendusega palume esitada hiljemalt 03. oktoobriks 2022 aadressil
tartuvald@tartuvald.ee
Täpsem info:
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, mob 5333 9166, e-post: egle.nommoja@tartuvald.ee
Kadri Leetsaar, hankespetsialist, mob 5749 4799, e-post: kadri.leetsaar@tartuvald.ee

