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PROTOKOLL

Objekt:
Toimumisekoht:
Toimumiseaeg:
OsavOtjad:

JUri Gdmnaasiumi rek,onstrueerimine
Rae vallavalitsus
27.07.2005.a.

OlafHerman
OlgerVelleste
RaivoUukkivi
MariaTiro
MeelisKasemaa

:SkanskaEMV
:SkanskaEMV
Raevald
Jf1riGOmnaasium
Raevald

Teema:EhitustMdeteostamiseja oppetoOkoITaldamise
parimatevoimalusteotsimine
Eesmlirk:saavutadaoptimaalseimehitusgraafiktagamakskooli funktsioneerimiseja
opilastemaksimaalseohutuseehitustOOde
ajal.
Arotelu kligus jouti jArgmisteleotsustele:
suhteslogistiliselt ja ka ohutuse
1. PKD-s toodudetapilisusei ole ehitusjArjekordade

tagamisekontekstiskoige oigemja seegavoiks kaaludamoningasemuudatuse
tegemist.Muudatusettepanekud
ja optimaalsevahetappidekirjelduseja tAhtajad
pakubehitajahiljemalt OI.O8.2005.a.
ajal, siis ehitajaarvestab
2. kunakool vajabvoimlat vAhemaltIIja ill Oppeveerandi
omatoodeteostamiseetappidetegemiselvOimalusega
vOimlakooli kasutusse
jatmisegakuni IV veerandialguseni,samutikaalutakseajutisteriietusruumideja
duMiruumiderajamistkoolimajja voi vIDjaspoole seda.
3. altematiivvariandina(kui voimla kasutamistei voimaldata)kaalutakseIII
Oppeveerandiajal Opilasteveduja sellerahastamistehitajaPOOIt.Vedu peaks
toimumaLoo ujulasseja Kiili vOimlasse.
Tood tuleb seadaigal juhul nii, et hiljemalt kevadvaheajalvabastatakse
vana
koolikorpusja kolitakseoppetooule algkoolimajjaja keskkorpusesse
Ehitajateebkoik selleks,et uusaulaolekskasutatav17.03.2006.a.
S.tannab
ehituslikuosaUlehiljema1tOI.O3.2006.a.
fikseeritakseliSakOkkuleppen
6. eelpoolloetletu
tOOdelopptAhtaega
ei muudetakuivord seeoliN .n
.skriteeriumriigihanke
7.
pakkumistehindamisel.
.
.ProtokollisMeelis Kasemaa
Osavotjad:
M. Tiro

fl1»v

O. Velleste
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KOKKULEPE
22.07.2005.8. sOlrnitud ehituse tMvOtulepingu muutmiseks

RaeVallas,

01. augusti12005.a.

Rae Vallavalltsus, registrikood 75026106,asukoht Aru1d1latee 9, JUri, Rae Vald, mida esindab
vallavanemRaivo Uukkivi (edaspidi"Tellija"), Uheltpoolt,
Ja
Skauska EMV AS, registrikood 10012122,asukohtMadara25, Tallinn, mida esindabjuhatuseliige
Olaf Herman(edaspidi"TMvOtja"), teiselt poolt,
koos v6i eraldi nimetatudka vastavaltPooledv6i Pool. otsustasidmuuta Pooltevahel 22.07.2005.a.
s61mitudehitusetMv6tuiepingu (edaspidi"Lepingtt)tingimusi alljilrgnevalt:
1.

Muuta Lepingupunkti 2.2.ja sonastadaseealljiirgnevalt:
L.L.
jOOd teostatalCSe
/cahes(L) etap's:
I etapp: a/g/wolihoone ja o/emaso/eva koolihoone lceskosa reJwnstrueerimine ja se//ega
seonduvad muud Lepingu do/cumentidesttu/enevadtOOd

II etapp: olemasoleva koolihoone neljakordse osa rekonstrueerimine. raamatukogu,
voimlalcomplelcsi,
staadioni ning ujula ehitamineja sellega seonduvad muud Lepingu
rlnl"lImpnlirlpfl!t

2.

IlIlpnP1Jnrllliiirl

Muuta Lepingupunkte4.3., 4.4.,ja 4.5.ja s3nastadaneedalljArgnevalt:
4.3. Toovotja Iwhustub a/ustama tooga hi/jemalt uhe (1) nadala joolcsul peale Lepingu
solmimist. TiJiJvotja Iwhustub tOOdlopetama ning andma Te//ija kasutusse Lepingu pun1ctis
2.2 nimetatud etappide kaupa al/jiirgnevatelcs tiJOdetiiitmise tiihtpaevadelcs:

I etapp:

toMe Pohi/ise valmiduse tahtpaev

17.03.2006.a...

II etapp:

toMe PiJhi/ise va/miduse tahtpdev
toMe taitmise tahtpaev

31.05.2006.a
30.06.2006.a.

TtJlJviJtjapeab kijik Lepingu punlctis 2.1. nimetatud tOOdtervilcunaja liJplilcult andma Tellijale
ale tOOdetaitmise tahtpaevaks. TOOdetervilcuna ja liJplilcult weandmine toimub Lepingu
punlctis 2.5 margitud aleandmise-vastuviJtmise alctiga. Olemasoleva koolihoone lceslcosa
ehituslik osa antakse Tellijale ale 01.03.2006. 18.-26.03.06 toimub Icooli Icolimine
alg/coolihoonesse ning rekonstrueeritud /coolihoone keskossa TiJiJviJtja lcaasabil, eelkiJige
/coolimoobli Icolimiseks vajalilcu toojiJuga varustamisel. TtJlJvotjatagab ajutised riitusruumid
koos pesemisviJimalusega Icogu iJppeaasta ajal kehaJise /casvatuse tundide labiviimiseks.
Lisaks tagab To6votja viJimla /casutuse III oppeveerandi algusest kuni W oppeveerandi
alguseni. Kui eeltoodud ajal ei ole viJimalik tagada lepingu objelctiks oleva voimla /casutamist,
siis korraJdatakse TtJlJviJtjalculuJ opilaste transport kehaJise /casvatusetundide labiviimise
voimaldamiseks Kiili Kooli viJimlasja Loo ujuJas.
ToMe taitmise tahtptievaks peavad objelctil olemaliJpetatudkiJiktiJiJd.sh.viidud

labi Tellija

personaJi /coolitus,paigaldatud kogu hankesselcuuJuvinventar, sisustus, vaikevormid

T6iJviJtja
poolt onlabi viidud/casutusloa
menetlusega
seonduvad
alevaatused

I

I

Toovotja peab arvestama toode teostamise graafikute koostamise/ Lepingus satestatud
vahetiihlaegadega, mille kohase/t Tel/ija peab saama a/ustada enda otsehanJcesse
Icuu/uva
moob/i, sisustuse ja inventari paiga/dustoOdega. Vahetahtajalcspeavad ehitustoOd o/ema
saavutanud nn. "Pohi/ise va/miduse ". Kummagi toOde etapi Pohi/ise va/miduse tahtpaevalcs
peab objekJ a/eantavas osas o/ema va/miduses, mis voima/dab Tel/ija/ ja hoone lcasutaja/
a/ustada vastavasseosassesissekolimist.

needalljirgnevalt:
4. Muuta Lepingupunkte7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.S.;ja 7.6.ja sOnastada
7.J.TlJOvoljaannab teostatud toad a/e punktis 4.3. toodud weandmise Uihtpdevadeks. Toode
tervilcuna ja /op/ilcu/t a/eandmine Vo/aoigusseaduse § 637 /g 4 ja § 638 mottes toimub
Lepingu punktis 2.5 nimetatud a/eandmise-vastuvotmiseaktiga.
7.2.TlJOvoljapeab enne toode a/eandmise-vastuvotmiseakti al/akirjutamist kontro//ima kOiki
tehnosiisteemeja hdii/estamo need normaa/seks toimimiseks. Koikide mOOdistamistekohta
tu/eb Toovolja poo/t esitada Tel/ija/e vastavad alctid, mootmiste tu/emusedja instru/ctsioonid
seadmete kasutamiseks ning Toovotja IcohustubIcompenseerimakOik Icu/utusedseosesnende
ehitusaegsekasutamisega.
7.3.Toovolja peab enne toade a/eandmise-vastuvotmiseakti al/akirjutamist objekti a/eantavas
osaskontro//imakOikisu/useidjajurnituureja regu/eerimaneid sujuva/ttoimimiseks.Samuti
peab Toovolja objekti a/eantavas osas puhastama vorede, /uukide ja restidetagused avoused
to/mustja musOOest.
7.4.TlJOvoljapeab objelcti a/eantavasosas eema/damatoomaa/t enne toade weandmisevastuvotmise alcti al/akirjutamist kOik ehitusabivahendid. ajutised seadmed ja -ehiooed,
tooriistad, a/ejdlinud tooted ja jaaJematerja/id. Lepingu /op/ilcu tiiitmise jiire/ peab Toovotja
piJhja/iku/t puhastama koik tehni/ised seadmed,teostama objelcti /opplcoristusening vajaduse/
asendamaseadmetefi/trid jms. seadmed.mis o/id kasutuse/ ehitamise ajal.
7.5.TlJOvoljapeab enne toade aleandmise-vastuvotmise akti al/akirjutamist objelcti aleantavas
osas puhastama tolmust ja muust musOOestning pesema puhtaks hoone sise- ja vii/ispinnad
s.h akna- ja muud k/aasid. uste ja akende metal/osad. keraamilised ja kivist pinnad,
roostevaba terasest. vasest. kroomitud pinnad, tlJOstuses viimistletud metal/pinnad.
laminaatpinnad. tualettruumide sisseseaded. valgustid ja teised permanentse viimistlusega
komponendid ning asendama lcatkised. kriimustatud ja piisivalt miiiirdunud Icomponendidvoi
tooted uutega ulatuses, mis tagab pindade kva/iteedi/e etteniihtud nouded
7.6.TlJOvoljapeab enne toode a/eandmise-vastuvotmiseakti a//akirjutamist objelcti weantavas
osaspuhastama to/must, pesemaja tootlema porandad vastava/t tooljate juhendeile. Toovolja
peab puhastamo kOik hoonevii/ised pinnad ja Icomponendid, lcaasa Qrvatud lcaooed ja
vihmaveerennid. koigest prahist ja mustusest.

s.

Muus osaskehtivadLepingutingimused.

6. Klesolev kokkulepe on Lepingu lahutamatukslisaks ja joustub selle allakirjutamisel molema
Poole pooh. /"\

vordsetjuriidilist jOudu omavaseksemplaris,

