Lisa 2 Tehniline kirjeldus
Hankija nimi:
Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus : Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd
Käesoleva hanke
eesmärk on terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli ehitusprojekti
koostamine ja elektrikilbi ja toitekaabli rajamine linnaürituste elektrivarustuseks (lava
elektrivalgustus, võimendid, mikrofoonid).
Terviseraja asub Sillamäe linnas merepargis (73501:012:0134). Asukoha plaan on lisatud
kirjalikku ettepanekule (Lisa 3), elektrikilbi paigaldamise koht on tähistatud p2. Pakkuja
peab tutvuma projekteerimis ehitusalaga kohapeal, ehituse ettevalmistustööde
määratlemiseks.
Elektrikilbi toide projekteerida olemasolevast liitumiskilbist KLK Ranna 45a asukohaga
X:6590232, Y:714522 (Lisa 3, p1), peakaitse 3x63 A.
Toitekaabel projekteerida maakaablina kaitsetorus. Kohtades, kus projekteeritav trass ristub
sõiduteega, võiks ära määrata kas kaabel tuleb ette näha avatud või kinnise meetodi
paigaldamisega. Elektrikilp peab olema lukustatav spetsiaalse võtmega.
Asendiplaanil näidata kõik projekteeritaval alal olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud
ja elektrikilbi asukoht. Saama kõik tööde läbiviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused.
Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest.
Projekti koosseisus töövõtja taotleb (sh vormistab) elektrooniliselt ehitusteatise ehitisregistri
veebilehel. Tuleb esitada ehitusteatise koos ehitusprojektiga Sillamäe linnavalitsusele
ehitisregistri kaudu.
Ehitustööde algusel tuleb kaevetöö tegemiseks saada kaevetööloa väljastajalt kaevetööluba.
Enne kaevetööde teostamist on töövõtja kohustatud kooskõlastama kõikide tehnovõrkude
asukohad tehnovõrkude omanikega.
Kandma täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest
ehitusobjektil
Ehitustööde lõpetamisel tuleb täielikult taastada teekate ja haljastus. Kaevekohtade ja muru
taastamine tuleb teostada vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 20.mai 2004.a määrusele nr
22/55-m “Kaevetööde eeskiri“.
Ehitustööd peavad olema enne Tellijale üle andmist vastuvõetud tänavavalgustuse hooldusega
tegeleva firma poolt (A.V.R.Elekter OÜ).
Kasutuselevõtukontrolli teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Valmis ehitatud objekti üleandmine-vastuvõtmine toimub pärast EVS-HD 384.6.61 S2/2004
osas 6-61 „Kontrollitoimingud. Kasutuselevõtu kontroll“ toodud dokumentide esitamist.
Lisaks sellele esitada mõõtmise protokollid.
Esitama Hankijale täisdokumentatsiooni (teostusjoonised, toodete passid ja
tootesertifikaadid, materjalide sertifikaadid jms). Teostusjoonised antakse Tellijale üle ühes
eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalset DVD plaadil (dwg failina ja PDF
failina).
Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd peavad olema lõpetatud
hiljemalt 25.05.2020.a
Pakkumise mahtu kuuluvad ka kõik need tegevused, mis ei ole tehnilises kirjelduses otseselt
kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks,
samuti need tegevused, mis tulenevad seadustest ja headest tavadest.
Võimalikud näidised on Lisas 4.

1

