
 
Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks 2015-2025  

 

Hinnapakkumuse päring  
 

Lugupeetud pakkuja!  
 
Soovime Teie hinnapakkumust Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamiseks 
aastateks 2015-2025.  
Lähteülesanne  
Arengukava eesmärgiks on anda Kuusalu valla kaugküttepiirkondade arengusuunad 
soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva kümne aasta jooksul. Arengukava peab aitama 
omavalitsusel ja soojusettevõtjal oma tegevust ning investeeringuid planeerida ning teostada.  
Kuusalu vallas on kehtestatud kaks kaugküttepiirkonda. Kaugküttepiirkondade piirid on esitatud 
lisatud joonistel.  
Soojusettevõtjana osutab kaugküttepiirkondades teenust Kuusalu Soojus OÜ, kellele kuuluvad ka 
katlamajad.  
Arengukava koostamise periood on mai – juuli 2015.  
Koostatud arengukava peab vastama soojusmajanduse arengukava koostamise miinimumnõuetele 
ja sisaldama järgmisi peatükke:  
I Piirkondade iseloomustus, pikaajaline eesmärk  
a) sotsiaalmajanduse areng  
b) elamumajanduse areng  
c) ettevõtluse areng  
d) soojusmajanduse juhtimine valla tasandil  
II Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad  
a) katlamajad  
b) kaugküttevõrgud  
III Soojustarbijad  
a) tarbimise hetke olukord  
b) soojustarbijate iseloomustus tarbimiskoormuse ning energiasäästu potentsiaali lõikes  
c) perspektiivsed soojuskoormused  
IV Soojusenergia hind, tarbijate maksevõime  
V Soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostavus senise soojusvarustuse skeemi 

säilimisel  
a) olemasoleva olukorraga arvestamine 
b) erinevad kütuse kasutamise võimalused, alternatiivsed lahendused soojusvarustuse 

edasiseks arenguks  
c) kaugkütte võrgu areng, sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega 
d) kaugküttelt lokaalsele lahendusele üleminek  

VI Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus  
a) majandusarvutuse lähtekohad  
b) alternatiivsete lahenduste majanduslik tasuvus, finantsmajanduslik analüüs ja hinna kujunemine  
VII Järeldused ja ettepanekud  



Nõuded pakkujale:  
- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise 
kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.  
- Pakkuja peab omama samalaadsete arengukavade koostamise kogemust (viimase viie aasta 
jooksul vähemalt kaks teostatud soojusmajanduse arengukava koostamist)  
Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu  
- Pakkuja töörühma vastutav isik peab omama vähemalt diplomeeritud soojustehnikainseneri 
kvalifikatsiooni.  
Pakkuja esitab vastutava isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.  
- Arengukava peab kinnitama volitatud soojusenergeetikainseneri kutsekvalifikatsioon VIII või 
sellele vastavat taset omav isik.  
Pakkuja esitab nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.  
Pakkumus peab sisaldama:  
� Pakkuja nimi, aadress, registrikood;  

� Teostatud tööde loetelu;  

� Vastutava isiku haridust tõendav dokument;  

� Arengukava koostamise kogumaksumus käibemaksuta ja koos käibemaksuga.  
 
Pakkumus esitada Kuusalu Soojus OÜ aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa või 
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 08.05.2015 kell 

11:00.  
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.  
Juhul, kui pakkumused ületavad oluliselt eeldatavat maksumust, on hankijal õigus lükata kõik 
pakkumused tagasi.  
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega 

pakkumus. 

Pakkumuse koostamiseks vajalikke tehnilisi andmeid palume küsida OÜ-lt Kuusalu Soojus.  

Telefon: 607 2462; e-mail: info@kuusalusoojus.ee 

 

Lisad: 

1. Soojusmajanduse arengukava koostamise miinimumnõuded 

2. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava, koostatud aastal 2004 

3. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava, koostanud En Pro Inseneribüroo OÜ, 2004 

4. Tehnilised andmed kaugküttepiirkondade kohta, 2015 

5. Kuusalu katlamaja sisevaade, foto 


