Väikehanke „ Sindi Lastepargi mänguväljak“
Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „ Sindi Lastepargi mänguväljak “
Mänguväljak asub Lastepark, Sindi linn, Tori vald (katastritunnus: 74101:001:0312)
Hanke eesmärk:
Lisa 1, fotol 1 fikseeritud alale täiendavate atraktsioonide paigaldamist, mille tulemuseks on
2-12 aastastele lastele loodud mänguline ja liikumist võimaldav ala, mis arendab nii vaimu
kui füüsist ning vastab turvanõuetele.
Nõuded pakkumusele:
1. Lisatav atraktsioon/ -id peavad sobituma olemasolevatega ning ei tohi üksteist
dubleerida.
2. Pakkuja kohustuseks on ehitus ja kasutusdokumentide vormistamine sealhulgas ehitus
ja kasutusloa taotlemine
3. Pakkumus peab sisaldama ka joonist (mõõtudega).
4. Pakkumus peab sisaldama kõiki kulusid hanke eesmärgi saavutamiseks.
Pakkumused palume esitada hiljemalt 27. juuni 2018 kell 11:00 tori@torivald.ee
märksõnaga „väikehanke pakkumus_Sindi mänguväljak“

Kontaktisik: tervise- ja sporditöö spetsialist Agris Juhkov; agris.juhkov@torivald.ee
Tel: 59151989

Info:
Ala parameetrid: pikkus: ca 12,6 m; laius: ca 10,5 m
Aluspinnaks on liiv, mis on asukohas olemas.

Nõuded mänguvahenditele
Kõik pakkuja poolt pakutavad mänguelemendid peavad vastama standardile EVS-EN
1176:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile.
Ohutuse hindamise tõendamiseks võib olla kolmanda osapoole väljaantud sertifikaat või
tootja poolt koostatud deklaratsiooni, milles näidatakse ära, millistele nõuetele toode vastab.
Tootja peab omama ja olema võimeline ostjale/hankijale esitama vajalikke dokumente
teostatud arvutuse kohta, mis tõendaks toote vastavust sertifikaadis või deklaratsioonis
esitletud tehnilise kirjelduse nõuetele. Mänguvahendite materjalide üldnõuded:
Mänguvahendite elementide tootmisel kasutatakse värvikaid rõõmsates toonides
disainlahendusi ning vastupidavaid kvaliteetseid materjale, mis sobivad meie põhjamaisesse
kliimasse. Kasutada maksimaalselt 4 eri tooni värve - eelistatud punane, kollane, sinine,
roheline. Mänguvahendite valmistamisel kasutada piisava ristlõikega (freespruss 95x95;
45x95; 145x45 immutatud vaakum-survetehnoloogiaga) täispuitpuidust sügavimmutatud
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klass A tugiposte ja kandetalasid, mis on vastupidavad kaardumisele, pragunemisele ja
lõhenemisele. Toodete postid kinnitada maasse tsingitud metalltugede abil betoneerimise teel.
Liurennid on roostevabast terasest põhjaga ja HD-PE materjalist külgedega. Trepid, põrandad
(platvormid), sillad, katused valmistada veekindlast vineerist (TPO), millel on kulumiskindel
termoplastik pealistus. TPO on UV ja kemikaalide kindel. Mänguvahendite plaatdetailid
(kõik vertikaalpaneelid) teha HD-PE või HPL materjalist. HD-PE on vett ja mustust hülgav,
keemia-, ilmastiku- ja UV-kindel materjal. Mänguvahendite metalldetailid, kinnitustarvikud
peavad olema kuumtsingitud või roostevabast terasest. Kiikede riputuspukid roostevabast
terasest (kiikumine toimub laagritel). Mänguvahendite ronimisvõrgud, võrksillad, köied
peavad olema trossist 16 mm ja/või 18 mm, mis on tsingitud terassüdamikuga polüamiidkiuga
pealistatud ning punutud. Kinnitustarvikute turvakatted ja liimikud on nailonist.

Lisa 1. Lastepark mänguväljak

Foto1- Lastepark- katastritunnus: 74101:001:0312, pindala: 2385 m²,
täiendatav ala fikseeritud punaste joontega
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Foto 2 - Kiigeplats-piiratud madala aiaga, Ringi tn poolses osas

Foto 3- Turnimis- ja ronimisala
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Foto 3a

Foto 3b
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Foto 4- Mänguväljaku keskmine ala, kaardil fikseeritud ala
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