Narva-Jõesuu Linnavalitsus
HANKEDOKUMENDID

Hankija

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Hanke nimetus

Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu
lasteaias „Karikakar“

Hanke viitenumber

Hankemenetluse liik

Lihthange

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust lihthanke „Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias
„Karikakar“”.
Lihthange viiakse läbi kooskõlas riigihanke seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate
õigusaktidega.
Pakkumused palume esitada vastavalt käesolevates hankedokumentides esitatud tingimustele.

1. ÜLDANDMED
1.1. Hanke nimi: Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias „Karikakar“
1.2. Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu,
telefon: 35 99 599
fax: 35 99 590, e-post: info@narva-joesuu.ee
1.3. Hankemenetluse eest vastutavisik: Iraida Tšubenko e-mail: iraida.chubenko@gmail.com tel
56667020
1.4. Hanke kontaktisik: Natalja Kaurson e-post: lasteaed35@hot.ee
tel 35 77224
1.5. Hankemenetluse liik: lihthanke.
1.6. Hankelepingu täitmise tähtaeg: 30. juuli 2015. a.
2. HANKELEPINGU ESE JA NÕUDED:
2.1. Hankelepingu esemeks on laste mänguväljaku rajamine.
2.2. OSTETAVATELE ja PAIGALDATAVATE ASJADELE ESITATAVAD NÕUDED,
MILLELE ASJAD JA NENDE PAIGALDUS PEAVAD VASTAMA, ET PAKKUMUS OLEKS
VASTUVÕETAV
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus (LHD lisa 7) sisaldab hankelepingu esemeks olevate
asjade loetelu, kogused ning omaduste ja oluliste tunnuste loetelu ning on alus hankeosalejal
teha hinnapakkumise ja hiljem sõlmida lepingu.
2.2.1 Toote vastavusnõuded:
2.2.2 Ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema tervisele ohutud ning vastama Vabariigi
Valitsuse 26.juuli 2013.a määrusega nr 49 kinnitatud „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad
nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“ nõuetele.
2.2.3 Vastavus standarditele EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ ja EVS-EN 1177
„Lööke summutav mänguväljaku kate”.
2.2.4 Pakkuja esitab mänguväljaku seadmete standardile EVS-EN 1176:2008 või sellega
samaväärsele standardile vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu
mänguväljaku elemente sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis
on kinnitatud sõltumatu atesteeritud katselabori testraportitega. Pakkuja esitab kirjelduse
pakutavatest turvaalustest ja kinnituse, et turvaalused vastavad standardile EVS-EN 1176:2008
„Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile.
2.2.5 Laste mänguväljaku rajamisel tuleb lähtuda hanke dokumentidest ja muudest kehtivatest
õigusaktidest, standarditest ja normdokumentidest, hankija eesmärgist ning heast ehitustavast.
2.2.6 Kõigi hanke juurde kuuluvate dokumentidega on võimalik tutvuda ja dokumente alla laadida
Riigihangete e- keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/ hanke viitenumber 162884 või NarvaJõesuu linna kodulehel: www.narva-joesuu.kovt.ee
3. HANKE TÄHTPÄEVAD

3.1. Pakkumuse esitamise tähtpäev : 15. mai 2015 kell 10.00.
3.2. Hankelepingu täitmise kuupäev: 30. juuli 2015
4. PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMINE
4.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad
RHS § 38 lõikes 1 ja 11 nimetatud asjaolud.
Pakkuja esitab LHD lisa 2 kohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud
asjaolude puudumise kohta.
RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolusid kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti
maksukohustuslaste registri kaudu. Kui pakkuja elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariik, esitab
pakkuja oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta.
4.2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 2
nimetatud alused. Pakkuja esitab LHD Lisa 2 kohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõikes 2
nimetatud asjaolude puudumise kohta.
4.2.1. Lisaks punktis 3.1 kirjeldatule kontrollib Hankija ka enne hankelepingu sõlmimist eduka
pakkumuse esitanud pakkuja maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise
kohta, kontroll teostatakse 10-ndal tööpäeval pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse
tegemist. Juhul, kui ilmneb, et pakkujal on Hankija poolt määratud päeval maksuvõlg, ei sõlmi
Hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.
4. NÕUDED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI JA DOKUMENTIDE LOETELU KOHTA
4.1. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus:
4.1.1 Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusaladel:
„ehitamine“ täpse liigitusega „üldehituslik ehitamine“ ja projekteerimine või asukohamaa seaduse
kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusaladel tegutsemiseks. Hankija kontrollib
Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava
avaliku majandustegevuse registri kaudu. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumusele
asukohariigi pädeva registri vastava tõendi, mis kinnitab registreeritust oma asukohamaa äriregistris
ja oma asukohamaa vastavas registris hankeobjektiga vastavuses oleval tegevusalal.
4.1.2 Pakkujal peab olema viimase kolme aasta jooksul teostatud vähemalt 2 (kaks) sarnast tööd
(laste mänguväljaku rajamine või renoveerimine), kus igaüks on lepingu maksumusega vähemalt 30
000 (kolmkümmend tuhat) eurot koos käibemaksuga.. Pakkuja esitab LHD vastavalt lisale 4
teostatud sarnaste objektide nimekirja.
4.1.3 Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib Pakkuja tõendada
vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise
isiku näitajate alusel registreeringute, lubade, vahendite ja meetmete või spetsialistide osas.
4.1.4 Pakkujal peab hanke täitmiseks olema teenuse eest vastutav isik, kes peab omama vähemalt 3aastase mänguväljakute inventari paigaldamise kogemuse ja kes saab esitada kinnituse teenuse
osutamise eest ja vastavate isikute kvalifikatsiooni kohta (CV-d koos teenuse eest vastutava isiku
kogemust tõendavate andmetega).
4.1.5 Pakkuja esitab LHD lisa 5 kohase CV.

4.1.6 Hankija kontrollib Pakkuja registreeringut ja kehtivaid andmeid avaliku registri kaudu.
5. PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE
5.1. Pakkumus peab vastama kõigile hankedokumentides toodud nõuetele.
5.2. Pakkumus ja kõik sellele lisatud dokumendid tuleb esitada eesti keeles.
5.3. Pakkumus tuleb esitada trükitult, kausta köidetult, kõik lehed allkirjastaja poolt viseeritud ja
nummerdatud ning kaust peab olema varustatud tiitellehega millele on kantud: pakkuja nimi,
registrikood, aadress ning märge „Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar“.
5.4. Pakkumuse dokumendid tuleb esitada originaaleksemplaris, koopiate õigsus tuleb tõestada
Pakkuja poolt.
5.5. Pakkumus esitatakse elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu.
5.6. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.
5.7. Iga pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse.
5.8. Pakkuja võib oma pakkumuse asendada või selle tagasi võtta enne pakkumuste esitamise
tähtpäeva s.o. enne 15. mai 2015 kell 10.00
6.
PAKKUMUSTE
RAKENDAMINE

HINDAMISE

ALUSED

JA

HINDAMISKRITEERIUMIDE

6.1. Hankija aktsepteerib ainult nende pakkujate pakkumusi, kes on esitanud kõik
hankedokumentides nõutud dokumendid ning kelle pakkumused vastavad Hankija poolt esitatud
tingimustele.
6.2. Hankija hindab ja võrdleb kõiki kvalifitseerunud pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud
pakkumusi.
6.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnaga Pakkumus.
7. SELGITUSTE SAAMISE KORD
7.1. Hankedokumentide sisu kohta selgituste saamiseks tuleb pöörduda Hankija poole kirjalikult eriigihangete keskkonnas.
7.2. Hankija annab selgitusi Hankedokumentide sisu kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava
taotluse saamisest arvates.
8. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASI LÜKKAMINE
8.1. Pakkumus peab olema jõus kuni Hankija on edukaks Pakkujaks tunnistatud Pakkujaga
sõlminud hankelepingu, kuid mitte rohkem kui 90 kalendripäeva pakkumuste avamise kuupäevast
arvates.
8.2. Hankijal on õigus taotleda Pakkujatelt pakkumuste jõusoleku aja pikendamist. Vastavasisuline
taotlus taotletava ajapikenduse äranäitamisega ning Pakkujate vastused tuleb esitada kirjalikult, emaili või faksi teel.

8.3. Pakkuja võib pakkumuse jõusolekuaja pikendamisest keelduda, sel juhul võib ta oma
pakkumuse ilma Hankija sanktsioonideta tagasi võtta.
9. PAKKUMUSTE AVAMINE
9.1. Tähtajaks laekunud pakkumused avatakse 15. mai 2015 kell 10.15 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
volikogu saalis, aadress Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu.
9.2. Kõigil pakkujatel on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel.
9.3. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate poolt
esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust
hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumustes esitatud informatsioon on konfidentsiaalne.
9.4. Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll, mille ärakiri saadetakse Pakkujatele kolme
tööpäeva jooksul arvates pakkumuste avamisest.
9.5. Pakkujale, kes ei osale oma pakkumuse avamisel, saadetakse pakkumuste avamise protokoll
kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates.

10. PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE
10.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi kui:
10.1.1. pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele;
10.1.2. pakkuja ei ole kvalifitseerunud vastavalt punktis 3 esitatud tingimustele;
10.1.3. pakkuja on esitanud pakkumuse kohta valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet.
10.2. Hankija on õigus lükata Pakkumus tagasi:
10.2.1. igal ajal, kui selgub, et pakkumuses esitatud andmed on ebatõesed;
10.2.2. kui pakutud hind on põhjendamatult madal;
10.2.3. kui pakutud hind ületab eelarves ette nähtud vahendeid.
11. EDUKAKS PAKKUMUSEKS TUNNISTAMINE
11.1. Kirjalik teade pakkumuse edukaks tunnistamise kohta toimetatakse kätte kõikidele pakkujatele
3 (kolme) tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates.
11.2. Pakkujatele edastatav teave peab sisaldama edukaks tunnistatud pakkuja nime ja selle
pakkumuse eelist teiste pakkumustega võrreldes.
11.3. Edukas Pakkumus on käesoleva hankedokumendi punktis 3.2.8. toodud pakkumuste
hindamise kriteeriumide järgi madalaima hinnaga Pakkumus.
11.4. Edukaks tunnistatud Pakkumus loetakse vastuvõetuks 3 tööpäeva möödumisel, arvates selle
kirjalikult edukaks tunnistamisest.

LISA 1b. Pakkuja üldandmed
1. Andmed
1.2. Üldandmed pakkuja kohta
Juriidilise isiku nimi, kes esitab pakkumuse

Päritolu

Pakkuja /
Ühise pakkumuse
volitatud esindaja
(juhtpartner)
Ühise pakkumuse
partner 1*
Ühise pakkumuse
partner 2*
*kustutada või lisada vajalikud read ühispakkumuse korral kõikide partnerite näitamiseks.
1.3. Detailne informatsioon pakkuja kohta (ühise pakkumuse korral täidab volitatud esindaja)
Täielik ametlik nimi
(ärinimi)/Pakkuja nimi :
Omandivorm/Õiguslik staatus:
Registrikood/Isikukood:
Juriidiline aadress:
Postiaadress:
Kontaktisik käesoleval
pakkumusel:
Telefon:
Faks:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:

2. Pangaandmed
Kontoomaniku nimi:

Pangakonto number:
Panga nimi:
Panga aadress:
Allakirjutanu/allakirjutanute
nimi/nimed:
Allakirjutanu/allakirjutanute
ametikoht/ametikohad:
LISA 2. Kinnitus RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude ja RHS § 38 lõikes 2
nimetatud aluste puudumise kohta
Hankija nimi: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Hanke nimetus: Lastemänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar.
Käesolevaga kinnitame, et pakkujal puuduvad:
1) RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud ja
2) RHS § 38 lõikes 2 nimetatud alused.
……………………………………..
(Pakkuja nimi)

……………………………………..
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

………………………………….
(kuupäev)

LISA 3. Pakkuja kinnitused
Hankija nimi: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Hanke nimetus: Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias „Karikakar“.
1. Kinnitame, et oleme tutvunud lihthanke dokumentidega ning nende lisadega
eelpoolnimetatud alla lihthanke menetluse teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult
Hankija poolt esitatud tingimustega, võtame üle kõik hanketeates ja lihthanke dokumentides
esitatud tingimused ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta
hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Kinnitame, et meile on võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu
täitmisega seonduda võivaid kõikvõimalikke riske.
3. Kinnitame, et vastame täielikult lihthanke dokumentides esitatud
kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud
riigihanke teostamiseks.
4. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama
kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
5. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
6. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv
kuni lepingu sõlmimiseni.
7. Pakutavad tooted vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
8. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.
Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri) (esindaja nimi) (amet)

LISA 4. Teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri
Hankija nimi: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Hanke nimetus: Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias „Karikakar“.
Meie poolt viimasel viiel aastal teostatud sarnaste tööde nimekiri:
Teostatud tööd
Jrk
nr

Tellija nimi

(objekti aadress
ja tööde sisu)

Tööde
teostamise
periood

tööde objektiks oleva
maksumus koos km-ga

1.

2.

3.

…

Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud tööd on tehtud sõlmitud lepingute ja hea tava
kohaselt.

Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri) (esindaja nimi) (amet)

LISA 5. CURRICULUM VITAE
Vastutav isik
Perekonnanimi: _____________________
Eesnimi:
_____________________
Sünniaeg:
_____________________
E-post:
_____________________
Telefon:
_____________________
Haridusasutused

Õppimise aeg (alates/kuni)

Eriala

__.____(kuu/aasta)
__.____(kuu/aasta)

Töökogemus:
Ettevõtte nimi

Töötamise periood

Amet

Praegune töökoht:

Kogemus lastemängu inventaride paigaldamise teostamisel:
Tellija
Jrk
nr

1.

2.

3.

Objekti nimetus,
aadress

Tööde
teostamise
periood

Isiku poolt objektil
teostatud tööde liik ja
töötaja amet konkreetsel
objektil.

4

…
Kinnitame, et meil on võimalik eelnimetatud isikut kasutada hankelepingu täitmiseks (olenemata
sellise õigussuhte vormist) kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.
Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri) (esindaja nimi) (amet)

LISA 6 Pakkumuse maksumus
Hankija nimi: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Hanke nimetus: Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias „Karikakar“.
Nr

Ühik Kogus Ühiku
hind

Nimetus
1. Linnak Laev (3-10a) või analoog.

tk

1

tk

1

Suure kaptenisillaga laev. Laeva kapten saab kasutada
rooli ja pikksilma! Kaptenisilda ehib lipumast. Ülevalt
saab alla liugu lasta. Liurenn peab olema täisplastist,
et vältida kuumenemist suvel, kõrgus 1,5m. Platvormi
kõrgus 1,5 m. Platvormile saab mööda kaldus
köisvõrku ja köisredelit mööda. Abiks ronimisel on
käetoed. Kaptenisilla all on reisijate kajut. Laeva
küljed on värvilisest veekindlast vineerist.
Küljepaneelide kõrgus peab olema minimaalselt 75
cm. Laeva sisse moodustub liivakast. Minimaalsed
mõõdud: 7,0x9,0xh3,1m. Turvaala suurus:
10,0x12,0m

2. Laevuke või analoog
Vanus
1+.
Minimaalsed
1500x2400xh1300mm.

mõõdud:

Laeval on 2 rooli ja istmed kahel pool. Tootel on ka
dekoratiivsed laeva aknad, korsten ja ankrud.

Maksumus

3. Vedrukiik Delfiin või analoog

tk

1

tk

2

Vanus: 2+
Minimaalsed mõõdud: 0,92 x 0,39 x 0,84 m
Temaatiline vedrukiik küljepaneelidega

4. Laste piknikulaud.

KOKKU ilma käibemaksuta:
Käibemaks 20%
KOKKU käibemaksuga:

Olles tutvunud lihthanke dokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:
1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
1.1. alla lihthanke dokumendid ja selle lisad;
1.2. kõiki lihthanke dokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid töövõtja
kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
1.3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures
midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.
2. Kinnitame, et:
2.1. oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning
oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega
puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
2.3. nõustume lihthanke dokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru
töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.
Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja
hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja
toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud lihthanke dokumentides ja selle
lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades
lepingu eesmärki.
Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri) (esindaja nimi) (amet)

LISA 7. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
Hankija nimi: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Hanke nimetus: Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias „Karikakar“.
Laste mänguväljak asub Narva-Jõesuu linnas lasteaia „Karikakar“ territooriumil. Laste
mänguväljakul paiknevad erinevad vanad elemendid. Uued mänguväljaku atraktsioonid peavad
olema meretemaatikaga, elementidel peavad olema meretemaatilised pildid ( kajakad, ankrud, laeva
korsten, delfiin jne)
Laste mänguväljaku rajamist teostatakse kolmes etapis.
Esimene etapp: laste mänguväljaku projekteerimine. Pakkuja peab koostama paigalduse skeemi,
arvestades turvaalade norme (skeem tuleb koostada elektrooniliselt, arvestades olemasolevat
olukorda ja esitada aktsepteerimiseks). Projekt esitatakse 10 päeva jooksul pärast lepingu
sõlmimise.
Teine etapp.
Elementidele tarnimine, tootmine.
Kolmas etapp: – vormide paigaldamine. Uued elemendid on toodud spetsifikatsioonis. Materjalide
kirjeldus on väljatoodud toodete spetsifikatsioonis.
Viimistlus: Puit immutada (vähemalt kahekordne immutus – vaakum- ja ultraimmutus), puidu toon
valitakse vastavalt tellija nägemuse järgi töö käigus. Puitkonstruktsiooni kasutamisel tuleb
puitpostid maasse betoneerida metallist maakinnituste abil, et vältida puidu otsest kokkupuudet
pinnasega. Metallist detailid tuleb töödelda ( tsinkida ) ja värvida pulbervärviga.
Kasutada ainult veekindlat materjali. Ei tohi kasutada tavalist või niiskuskindlat materjali.
Mänguväljakute osadel ei tohi kasutada vedelaid kemikaale, mis on kvalifitseeritud ohtlikuks
kemikaaliseaduse mõttes. Mänguväljakute osana kasutatav puit ei tohi olla töödeldud järgmiste
ainetega: kreosoot, kreosootõli; naftaleenõlid; kreosootõliatsenafteeni fraktsioon; destillaadid
(söetõrv), mille EINECS nr on üle 266-026l; antratseenõli; tõrvhapped, süsi, toornafta;
puidukreosoot; leeliseline madala temperatuuriga tõrvaõli.
Pakkujal on õigus saada selgitusi või täpsustusi LHD sisu kohta.
Kõik tehnilises kirjelduses (mahtude tabel, seletuskirjad, joonised ja muud projekti osad) olevad
tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, tootetähised, tootjafirmade
nimed jne) sisaldavad klauslit “või analoog”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama
vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas. Pakkudes analoogtooteid
tuleb pakkujal toote mark mahutabelis ära näidata. Analoogtoodete pakkumisel kirjeldada tooted
täpselt, anda kõik mõõdud, materjalid, detailsed joonised koos fotodega, et Tellijal oleks võimalik
hinnata toodete samaväärsust.
Pakkuja peab tutvuma objektiga kohapeal, tegema vajaliku mahtu mõõtmise ja vajalikud
projekteerimistööd.

