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1. Hakkepuidu ostmine  Vaida  katlamajale 

 

1.1. Üldist 

 

Käesoleva hanke raames perioodil september 2019 a. kuni mai 2020 a. ostetakse 

aadressil Harjumaa, Rae vald, Vaida alevik, Hoidla tee 21 asuva katlamaja (edaspidi 

Objekt) küttematerjaliga varustamiseks hakkepuitu (edaspidi Kaup). Pakkuja kannab 

iseseisvalt hoolt selle eest, et kvaliteedinõuetele vastav Kaup oleks Objektile 

ettenähtud ajaks transporditud ja Ostja  lattu maha laaditud.    

1.2. Tarne mahud 

1.2.1. Kauba kogus Pakkuja poolt tarnituna 9 kuulisel hankeperioodil  Vaida 

katlamaja lattu moodustab primaarenergias (kütuse energiasisaldus) 

orienteeruvalt  3000 MWh. 

1.2.2. Kauba ostetavad (orienteeruvad) kogused kuude lõikes:  

Periood Hakkepuidu kogus primaarenergias (MWh)  

September 2019 60 

Oktoober  2019 300 

November 2019 390 

Detsember  2019 465 

Jaanuar 2020 520 

Veebruar  2020 465 

Märts 2020                                            445 

Aprill 2020 270 

Mai 2020 85 

KOKKU 3000 

1.2.3. Täpsed Kauba kogused sõltuvad soojusenergia tootmise mahust, mis on seotud  

ilmastikuoludega. Seetõttu on Ostjal  õigus kuude koguseid muuta, lähtudes 

kokkuleppest, et tarneperioodi kokkulepitud Kauba kogus võib muutuda kuni 

+/-20 %.  

 

1.3. Kauba kvaliteet.  

1.3.1. Hakkepuit käesoleva hanke tähenduses on ümarpuidust, raie- ning 

puidutööstuse ettevõtetes tekkivast töötlemata puidujäätmetest saadud 

hakkepuit. Puukoore ja kännuhakke , samuti euroalustest ja ehitusjäätmetest 

valmistatud hakke tarnimine on keelatud. 

1.3.2. Tarnitav Kaup peab vastama järgmistele kvaliteedinõuetele: 

 

 



Jrk.nr. Omadus Nõude 

kohaldamine 

Mõõtühi

k 

Suurus 

1 Niiskusesisaldus 

tarbimisaines 

 

minimaalne 

maksimaalne 

 

% 

% 

 

30,0 

55,0 

2. Tuhasus kuivaines maksimaalne % 4,0 

3. Põhifraktsioon, tüki suurus 

P63 (3,15≤P≤63 mm) 

minimaalne % 90 

    4. Peenfraktsioon, tüki suurus 

P<3,15 

maksimaalne        %             10   

    5.  Jämefraktsioon, tüki suurus 

P˃63 mm. 

maksimaalne % 1               

 

1.3.3. Kaup ei tohi sisaldada oksi pikkusega ˃ 150 mm. 

1.3.4.  Kaup ei tohi sisaldada kõrvalisi lisandeid (liiva, mulda,  kive, kände, metalli,

plasti, jää- ja lumekamakaid, külmunud kütusepanku, soola jms.). 

Lammutuspuidu ja keemiliselt töödeldud puidu (s.h. vineerijääkide) tarnimine 

ei ole lubatud. 

1.3.5. Kauba kvaliteedi pisteline kontroll toimub  üleandmiskohas visuaalse vaatluse 

ja Ostja  poolt teostatava niiskuse kontrollmõõtmisega.  

1.4. Tarnetingimused 

1.4.1. Tarnitud kauba eest tasumise aluseks on kütuses sisalduv primaarenergia 

arvestuslik kogus (MWh). Arvestuse aluseks on hakkepuidukatla 

soojusarvestiga mõõdetud  katla poolt toodetud soojusenergia kogus 

(sekundaarenergia) jagatuna koefitsiendiga 0,83. Koefitsient 0,83 tuleneb 

katelseadme madalaimast arvestuslikust kasutegurist 83 %. 

1.4.2. Kaup tarnitakse Ostja   katlale võimsusega 0,72 MW. Suveperioodil katlamaja 

ei tööta.  

1.4.3. Lao aktiivmaht (mehhaniseeritud ja automatiseeritud osa maht)  on 300  m³. 

1.4.4. Kütuselao vastuvõtu süsteem on lahendatud Rootsi ettevõtte PST tehnoloogia 

baasil. Kütuseveok ( taha mahakeriv või –tõukav poolhaagis) laeb kütuse 

kruvitransportööriga varustatud vastuvõturenni. Edasi liigub kütus 

vertikaaltransportööri abil lao ülaossa ja sealt horisontaaltransportööri abil 

jaotatakse lao liikuvale põrandale laiali.  

1.4.5. Kütuseladude vastuvõtusüsteemi tootlikkus on maksimaalselt ca  160 m³/h. 

1.4.6. Kauba tarne Pakkuja poolt toimub vajaduspõhiselt ja see tekib üldjuhul 

hiljemalt siis, kui lao aktiivmahu täituvus on langenud 50 % tasemeni. 



1.4.7. Kaubaveokite sisse- ja väljasõit territooriumile on lahendatud ringteega ümber 

katlamaja kompleksi. Seetõttu veokite tagurdusteekond on minimaalne. 

1.4.8. Kuna kütuse vastuvõtt Ostja poolt on mehitamata, siis kütuseveoki juht 

avab/suleb sisse- väljasõiduvärava ja mahalaadimise koha ülestõstetava luugi, 

käivitab/seiskab vastuvõtu konveierid. Veokijuht peab maha-laadimise käigus 

jälgima, et ei tekiks vastuvõtukonveieris ummistust (peatab puldiga auto 

tõukurid)  ja lao täituvuse signaallampi. Lisaks täituvuse signaallambi ühtlasele 

põlemisele jäävad lao maksimaalse lubatud täituvuse korral seisma kütuse  

vastuvõtu konveierid. Peale laadimise lõpetamist puhastab veokijuht 

laadimiskoha mahapudenenu kütusejääkidest ja likvideerib võimalikud veoki 

poolt tekitatud õli lekkekohad. Iga kütusekoormaga kaasa oleva saatelehe 

paigutab veokijuht Ostja  poolt määratud kohta. 

1.4.9. Pakkuja on kohustatud tegema kõik, et tagada oma transpordivahendite ohutu 

liiklemine ja  kütuse mahalaadimine. Täitma tuleohutusnõudeid. 

1.4.10. Katlamaja territooriumisisesed sisse/väljasõidu teed ja mahalaadimiskoha esise 

lumest puhtana hoidmine on Ostja  ülesanne. Seetõttu  lumesadude esinemise 

korral peab Pakkuja teavitama Hankija esindajat koorma saabumisest vähemalt 

kolm tundi ette.  

1.4.11. Pakkuja on vastutav oma lepinguliste kohustuste täitmisel katlamaja 

seadmetele ja infrastruktuurile tekitatud kahju eest. 

1.4.12. Juhul, kui tarnitud Kaup ei vasta punktides 1.3.2; 1.3.3. ja 1.3.4. kokkulepitud 

nõuetele või kütusetarne hilineb ning Ostja  on seetõttu sunnitud kasutama teisi 

kütuseid või mujalt hangitud kütust, on Pakkuja kohustatud kompenseerima 

võimaliku kütuste hinnavahe. 
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