Hinnapäringu lähteülesanne
1. Asjaolud
Vinni Vallavalitsus tellib Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
koostamise aastateks 2019-2031.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 2 tulenevalt vaadatakse
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja
vajadusel korrigeeritakse. Kava tuleb täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas
vähemalt 12 aastat.
Käesoleval hetkel on Vinni valla territooriumil kinnitatud Vinni valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024, Rägavere valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020, Laekvere valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. 25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere
valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Eelpool nimetatud arengukavad
tuleb tulenevalt ÜVKS § 4 lõikest 2 üle vaadata ja liitumisjärgselt koostada üks ühine Vinni
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031.
Hinnapakkumise küsija:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
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Pakkuja peab olema koostanud vähemalt kolm ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kava.
2. Teenuse sisu ja kirjeldus
Töö eesmärgiks on koostada Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019-2031.
Teenuse teostamisel tuleb lähtuda ÜVVKS seaduse § 4-st, käesolevast lähteülesandest ja
muudest asjakohastest õigusaktidest.
Teenuse sisu moodustab ÜVKA seletuskiri ja vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 kohustuslikud lisad,
milleks on: ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaardid; dimensioneeritud
vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid, sealhulgas reoveekogumisalade sademe- ja
drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemid (nende olemasolul ja
vajadusel).
Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt:
veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning
rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning
purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.
Tellija erinõuded eelnevatele kaartidele ja skeemidele on järgnevad: Eraldi peab olema
kaardistatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisõlmede ja - rajatiste olemasolev olukord, s.t
tänane seis (ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid võivad olla käsitletud ühel
põhiskeemil - kaardilehel).

Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 peab
sisaldama Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamist ajalises perspektiivis kuni
2031, sealhulgas nii veevärgi kui kanalisatsiooni alameesmärke, eesmärkide saavutamise
meetmeid
ning
prioriteetsete
investeeringutegevusteja
objektide
(edaspidi
investeeringuprojektide kava. Prioriteetsete investeeringuprojektide kava tuleb koostada
lühiajalises perspektiivis (4 aastat, antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua
investeeringud, mis on vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide täitmise kohustusele
prioriteetseimad: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee
nõuetele vastavuse tagamine; tähtsaimate peatorustike ja kollektorite rekonstrueerimine) ja
pikaajalises perspektiivis (kuni kava määratud lõppajani 2031 ja mis peab kajastama kaugemas
perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud
investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine. Siia kuuluvad
põhiliselt veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt
tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga
ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil
põhjendatud.
Meetmete ning investeeringute kava ellu viimiseks peab olema lisatud finantsanalüüs.
Kava lisadena peab olema vormistatud investeeringuprojektide loetelu, lühiajaline
investeeringuprojektide programm tänavate ja aastate kaupa, ühenduste rajamine liitumiseta
kinnitustele, investeeringuprojektide joonis plaanil.
Kava peab sisaldama kavade eelneva perioodi (kuni lepingu sõlmimise ajani) ülevaadet, sh
hinnangut
nimetatud
perioodiks
kavandatud
eesmärkide
saavutamisele
ning
investeeringuprojektide ellu viimisele, käesoleva hetke valdkonna olemasolevate probleemide
kirjeldust Vinni vallas, ülevaadet perioodi jooksul keskkonna ning muude asjaolude
muutustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada uue perioodi 2019-2031 kava eesmärke ja
investeerimisprojektide ellu viimist.
Kava peab sisaldama kõike täiendavat informatsiooni vastavalt ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigetes 2, 21 ja 25 sätestatule ka juhul kui seda pole antud
lähteülesandes nimetatud.
Loetletud perioodide tegevusprogrammid ning kaardid/skeemid tuleb nii algselt kui enne
lõplikku vormistamist kooskõlastada tellijaga.
ÜVKA ajakohastamisel tuleb üle vaadata olemasolevate reoveekogumisalade piirid, kus võib
olla tekkinud vajadus nende korrigeerimiseks, muutmiseks lähtuvalt elanike arvust või mõnest
muust asjaolust.
ÜVK ning nende seisundi (olemasoleva olukorra) kirjeldamise käigus välja selgitada ja
detailselt formuleerida valla asumite ÜVK põhiprobleemid ja teostada vajadusel alternatiivide
analüüs.
3. Teenuse tulemus, vormistamine ja ajakava


Teenuse tulemuseks on Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
2019–2031.











ÜVKA peab olema kooskõlas veemajanduskavaga; Vinni valla arengukavaga; Vinni
valla üld- ja detailplaneeringutega; õigusaktidega.
Konsultant peab valminud töö kooskõlastama kõigi nõutud ja selleks vajalike asutuste
ja isikutega, sh Keskkonnaameti ja Terviseametiga.
Kava koostamise hind peab sisaldama konsultandi kulusid töökohtumiseks Vinni
Vallavalitsuses ja vajadusel muudes valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondades.
Kava koostamise hind peab sisaldama enne töö esitamist ja vastuvõtmist tellija (Vinni
Vallavalitsus) poolt konsultandi tööd kava eelnõu tutvustamisel ühel avalikul
koosolekul, pärast töö esitamist ja vastuvõtmist konsultandi tööd kava eelnõu
tutvustamisel vallavolikogu istungil, kava menetleva komisjoni istungil. Konsultandi
ülesanne on muu hulgas ÜVKA-sse sisse viia tellija poolt esitatud argumenteeritud
parandusettepanekud ja tellija seisukohad.
Koostatud ÜVK arengukavas kirjeldatud ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide
lahendused peavad arvestama tuletõrjeveele esitatud tehnilistele tingimustega, st
lahendused peavad olema hilisemas staadiumis Päästeameti poolt kooskõlastatavad.
Teenus vormistatakse eesti keeles paberkandjal ja digitaalselt, muuhulgas edaspidist
redigeerimist võimaldavas vormingus.
Kava koostamise hind esitatakse hinnapakkumuses käibemaksuta. Kava koostamise
hind peab sisaldama kõiki teisi kehtivaid makse.
Kava koostamise aeg maksimaalselt 5 kuud.

Palume huvi korral esitada Teie poolne hinnapakkumus Vinni valla ÜVVK kava koostamiseks,
hiljemalt 07.11.2018 kella 11.00-ks aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee
Edukaks tunnistatakse eelnevalt vastavaks tunnistatud soodsaima kogupakkumusega
pakkumus.
Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva.
Täiendav informatsioon: Kätlyn Mets, e-post katlyn@vinnivald.ee, 53040597
Hindamiskriteerium:
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.
Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:
Vallavalitsus jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:
1) Ei leita sobivat lahendust või pakkumuse maksumus ületab oluliselt vallavalitsuse
reaalseid võimalusi;
2) Hinnapäringu menetluse toimumise ajal on vallavalitsusele saanud teatavaks andmed,
mis muudavad võimatuks hankemenetluse jätkamise;
3) Vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära
rahastusallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks
mistahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa vallavalitsus
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

