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Hinnaprognoos Nõmme hüppemäe kompleksi I etapi projekteerimis-

ehitustöödele 

 

Täname võimaluse eest esitada hinnaprognoos Nõmme hüppemäe kompleksi I etapi töödele. 

 

Pakkumuse aluseks on võetud: 

1. K50_220704.pdf dokument; 

2. Vana-Mustamäe 16 sisendinfo dokument; 

3. Tellijaga kohtumisel saadud seletused ja juhised. 

 

Nimetatud materjalide alusel pakume kompleksi I etapi projekteerimis-ehitustööde teostamise hinnaks ilma 

käibemaksuta 

 

1 950 000.- eurot, 

 

millest projekteerimistööd moodustavad 86 000.- eurot. 

 
Maksumustele lisandub käibemaks 20 %. 

 

 

   

Täiendavad märkused: 

 Pakkumuse koostamise aluseks on Tellija lähteülesanne. 

 Praeguses pakkumises oleme arvestanud , et kõik hüppetorni juurde ehitatavad osad (platvorm, lift, 

trepikoda, ronimissein) rajatakse ühes etapis. 

 Hinnas sisaldub hüppemäe nõlva pikendamine, vaateplatvormi, lifti, trepikoja ja ronimisseina ehitamine. 

 Hinnas sisaldub kontori- ja olmeruumide ehitus ning I etapi teede ja platside rajamine, rattaparkla. 

 Hinnas sisaldub olemasoleva hüppemäe renoveerimine. 

 Hinnas sisalduvad vajalikud lammutustööd. 

 Hinnas sisaldub välisvalgustuse rajamine I etapi ala mahus. 

 

Hinnas ei sisaldu: 

 Hoone varustus ja inventar. 

 Lumepark, majutusruumide rajamine, töökoda, kütusehoidla, pumptrack rada, täiendavad parklad, II etapi 

tööd. 

 Liitumistasud võrkudega, riigilõivud. 

 

Oleme valmis arutama koos tellijaga parimaid lahendusi ja võimalusi võimalikult kiireks teostamiseks. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Loodame, et meie hinnaprognoos on teile sobiv ning saame selle alusel arutada täpsemaid lahendusi, eesmärgiga 

sõlmida kokkuleppe projekti ühiseks elluviimiseks.  

 

Kuna praegusel perioodil on ressursside ja ehitusmaterjalide saadavus ning tulevased hinnad ebaselged, 

oleks osapooltele kõige õiglasem ja optimaalsem variant sõlmida kokkulepe projekteerimis-ehitustööde 

teostamiseks projektijuhtimistöövõtuna. Meie poolt arvutatud pakkumishinna puhul on tegemist sisuliselt 

sihthinnaga,  mis koosneb eskiislahenduste alusel prognoositud kuludest, üld- ja juhtimiskulude paketist 

ning kokkulepitavast projektijuhtimistasust (ettevõte üldkulud ja kasum).  

  

Kokkulepitavaid üld- ja korralduskulusid akteeritakse kokkulepitud suuruses igakuiselt, ning kui töö 

periood peaks projektijuhtimise töövõtjast mittesõltuvalt pikenema, siis kuuluvad lisanduvad kulud 

tasumisele. Sihthinnana esitatud kulusid planeeritakse ja juhitakse koos tellija esindaja(te)ga ühiselt, 

valides igaks tarneks ja töövõtuks optimaalselt soodsad teostajad. Kokkulepitud protsentuaalse suurusega 

/(või kokkuleppeliselt osadeks jaotatud summadena) projektijuhtimistasu lisatakse iga kuu aktile  

vastavalt eelnenud kuu realiseerunud tegelikule ehitustööde maksumusele (käibele). Samuti lepitakse 

lisaks projektijuhtimistasule kokku protsent, mille võrra garanteeritud maksimumhind on suurem 

(garanteeritud maksimumhind, nt 10% sihthinnast kõrgem), või siis projektijuhtimistasu protsentuaalne 

vähenemine, kui vaatamata ühistele jõupingutustele ei õnnestu soovitud sihthinda mahtuda. Lisaks 

lepitakse kokku säästu jagamine tellija ja töövõtja vahel, kui õnnestub objekt valmis ehitada kokkulepitud 

sihthinnast madalamate kuludega. 

  

 
 

Pakkumine kehtib 60 päeva. 

 

Meeldivale koostööle lootma jäädes, 

lugupidamisega 
 
 

 

Heino Jürmann 

Insener-eelarvestaja 

50 12467 

 

 


