
HANKE „ GENERAATORI OST, PROJETEERIMINE JA PAIGALDUS“ ALUSDOKUMENT 

HANKIJA: AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5 Sillamäe 
KONTAKT: Aimeli Laasik, aimeli@silveevark.ee, koduleht http://www.silveevark.ee/et/hanked.html. 
EELDATAV MAKSUMUS: 30 000,00 eurot käibemaksuta 
PAKKUMUSTE AVAMINE: 05.07.2021 kell 10:00 
OBJEKTIGA TUTVUMINE: 16.06.2021 kell 13:00 
 

ÜLDINFO: Sillamäe joogivee keskpumpla asub aadressil Pavlovi 12a. Keskpumpla saab toite hoones 
paiknevast OÜ VKG Elektrivõrkude kahetrafolisest 6/0,4 kV alajaamast kahe toitekaabli kaudu. Kõik 
elektri- ja tehnoloogilised seadmed ning nende juhtkilbid saavad toite kahesektsioonilisest 
peajaotuskilbist (PJK). Kilbis toimub sektsioonidevaheline ümberlülitus käsitsi. Normaalolukorras on 
sektsioonid lahus. Lisaks on ette nähtud generaatori ühendamise võimalus kilbi PJK sektsioonidele 
koormuse ümberlüliti abil. Ümberlülitamine toimub käsitsi. Generaatori ühendamiseks on ette nähtud 
vastav klemmkarp filtri ruumis. Keskpumplasse/pumpla territooriumile on paigaldatud: võrgu pumbad 5 
tk*15 kW, filtrite pesupumbad 2 tk*7,5 kW, filtrite puhurid 2 tk*7,5 kW, puurkaevu nr 4 pump 7,5 kW, 
muu varustus (ventilatsioon, automaatika, SKADA, jm) 5 kW. Seadmete koguvõimsus kokku on kuni 120 
kW. 

TÖÖ EESMÄRK: Pumpla voolukatkestuse korral peab automaatselt rakenduma diiselgeneraator, et ei 
katkeks linna varustamine joogiveega. 
 
PAKKUJA ÜLESANDED:  

1. Ostma uue statsionaarse diiselgeneraatori nimivõimsusega ca 125 kW, katkestuseta töötamine 
vähemalt 4 tundi. Näiteks GREEN POWER GP176S/IN või samalaadne. 

2. Diiselgeneraator paigaldada pumplahoone lähedusse, asukoht kooskõlastada tellijaga. 
3. Projekteerida ja rajada ehitis, kuhu paigaldatakse generaator. 
4. Projekteerida ja teostada generaatori ühendamine olemasoleva toiteallikaga sh arvestada 

kõikide vajalikke materjalidega (kaablid, lülitid, moodulid, kaitsmed jm tarvikud). 
5. Teostada vajalikud projekti kooskõlastused. 
6. Peajaotuskilbis (PJK) teostada sektsioonide vaheline automaatne ümberlülitus. 
7. Generaatori ühendamiseks arvestada kõikide vajalikke töödega sh automaatne ümberlülitus 

voolu täieliku kadumise korral, seadistus, katsetused, töösserakendamine. 
8. Esitada tellijale projekt, teostusjoonised, vajalikud aktid jm seadusega ettenähtud dokumendid 

generaatori paigaldamise ja töösserakendamise kohta. 
 

NÕUDED PAKKUJALE:   
1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlglane. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgasid Maksu- ja 

Tolliameti kodulehe kaudu: https://www.emta.ee/et. Hankija kõrvaldab menetlusest Pakkuja, 
kes pole võlgu kõrvaldanud 3. tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest. 

2. Pakkumus peab vastama Hankija lähteülesandele. Mittevastavuse korral on Hankijal õigus teha 
tagasilükkamise otsus ja Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses. 

 

TAGASILÜKKAMINE: Hankija võib lükata tagasi kõik pakkumused, kui nad ületavad hanke eeldatavat 
maksumust. 

LÄBIRÄÄKIMISED: Hankija võib pidada hinna üle läbirääkimisi, kui kõik vastavaks tunnustatud 
pakkumused ületavad planeeritud maksumust. Kui pakkuja ettepanekule ei vasta, jääb jõusse 
pakkumuse esialgne maksumus. 

PAKKUMUS: Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Võrdsete hinnapakkumuste korral 
annab Hankija võimaluse pakkumuse hinda korrigeerida. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva. 

ETTEPANEK: Hankija teeb Pakkuja(te)le ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanke lähteülesandes 
määratud tingimustele. Enne pakkumuse esitamist on soovitav tutvuda hanke objektiga.  

PAKKUMUSTE ESITAMINE:  Pakkumused tuleb esitada e-postile: aimeli@silveevark.ee . 
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