
Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal

Keevitusmaterjalid /Viitenumber: 241538/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3690877/overview/activities

liitumiseks avatud

Laagrid /Viitenumber: 230764/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/2678052/procurers

liitumiseks avatud

Elektrimaterjalid /Viitenumber: 229412/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/2546432/procurers

liitumiseks avatud

KSB varuosad /Viitenumber: 237830/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3323396/procurers

liitumiseks avatud

Raumaster'i toodete ostmine /Viitenumber: 238037/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3341936/procurers

liitumiseks avatud

Kustutamata lubi /Viitenumber: 241124/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3652156/overview/activities

liitumiseks avatud

Tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi 
ostmine/ Viitenumber: 237638/ https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3306037/overview/activities

liitumiseks avatud

Sõidukite soetamine/Viitenumber: 219985/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/1650186/general-info 

liitumiseks avatud

Karbamiidilahuse (40%) ostmine/Viitenumber: 246902/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4225968/general-info

liitumiseks avatud

Keemiakaupade ja keemiliste reagentide ostmine/Viitenumber: 
250219/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4530648/general-info

liitumiseks avatud

Veoteenuse ostmine/Viitenumber: 252271/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4735980/general-info

liitumiseks avatud

Enefit Power AS-i tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastamise teenuste 
osutamine/Viitenumber: 253090/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4812920/general-info

liitumiseks avatud

Buldooserkobestite ostmine/Viitenumber: 252540/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4763260/general-info

liitumiseks avatud

Allmaa laadurveokite ostmine/Viitenumber: 253482/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4850500/general-info

liitumiseks avatud

Laeankurdamispinkide ja laenguaukude-, läbiduse- ning algmurdepuurpinkide 
ostmine/Viitenumber: 253496/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4851680/general-info

liitumiseks avatud

Allmaa- ja pealmaa kallurite ning allmaa kütusetankurautode ostmine/Viitenumber: 
254997/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4993101/general-info

liitumiseks avatud

Karjäärikallurite ja frontaallaadurite ostmine/Viitenumber: 
253151/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4817881/general-info

liitumiseks avatud

Terastrosside ostmine/Viitenumber: 253818/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4882400/general-info

liitumiseks avatud

Allmaa- ja pealmaa kallurite ning allmaa kütusetankurautode ostmine/Viitenumber: 
254997/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4993101/general-info

liitumiseks avatud

Allmaa- ja pealmaa kallurite ning allmaa kütusetankurautode ostmine/Viitenumber: 
257129/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5187380/general-info

liitumiseks avatud

Rema Tip Top seadmete, varuosade ja materjalide ostmine/Viitenumber: 
255278/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5017600/general-info

liitumiseks avatud

Auma seadmete ja varuosade ostmine/Viitenumber: 255292/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/5018580/general-info

liitumiseks avatud

Endress+Hauser seadmete ja varuosade ostmine/Viitenumber: 
255283/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5018040/general-info

liitumiseks avatud

Hazemag seadmete ja varuosade ostmine/Viitenumber: 
255281/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5017860/general-info

liitumiseks avatud
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal

Sew Eurodrive seadmete ja varuosade ostmine/Viitenumber: 
255240/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5014821/general-info

liitumiseks avatud

Kustutamata lubja ostmine/Viitenumber: 255989/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/5078700/general-info

liitumiseks avatud

Vagunitõukurite ja vagunkaadurite varuosade ostmine/Viitenumber: 
256065/https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5085580/general-info

liitumiseks avatud

Aerzen seadmete ja varuosade ostmine/Viitenumber: 256064/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/5085540/general-info

liitumiseks avatud

Konveierilintide ostmine/Viitenumber: 256846/https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/5161480/general-info

liitumiseks avatud

Enefit-282 lämmastiku N2 ostmine I
Balti elektrijaama ploki nr 11 turbiini renoveerimine I
Auvere elektrijaama väliste soojusvahetite FBHE20 ja FBHE40 väljavahetamine I
Balti elektrijaama soojuse akumulatsioonipaagi projekteerimine ja paigaldus I
Enefit Power AS peahoone renoveerimise ehitustööd I
Enefit 280-2 tsehhidevaheliste kommunikatsioonide torustike tarne ja paigaldamine, 
isoleerimine

I

Kustutamata lubja ostmine I
Põlevkivi autotranspordi teenuse ostmine (KKT-EEJ) I
Auvere elektrijaama suruõhuga läbipuhumise süsteemi Gardner Denver kompressorite 
hooldus- ja remonditeenuse ostmine

I

Enefit 280-2 müüritise materjalide ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 1 katelde 1К-А ja 1K-Б demonteerimine I
Eesti elektrijaama ploki nr 2 katelde 2К-А ja 2K-Б demonteerimine I
40% karbamiidi vesilahuse ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 kottfiltrite kottide ostmine I
Põhja estakaadi ehitamine I
Turbiini LMZ K-200-130-6M madalrõhu rootori astme nr 27 ja 31 labade ostmine (plokk 8) I
Raudteeveoteenuse ostmine KNC-EEJ koos vagunite rendiga I
Tõstemehhanismide ja -kraanade hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Konveierilindi ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 4 kottfiltrite kottide ja karkasside vahetamine ning punkrite 
vooderdamine

I

Enefit 140-1 reaktorile bandaažide ja tugirullide ostmine I
Rasketehnika rehvide ostmine I
Sammuvate ekskavaatorite terastrosside ostmine I
Sammuvate ekskavaatorite EŠ rööbas- ja rullpöörderingide ostmine I
Põlevkiviõli ostmine I
Eesti- ja Balti elektrijaama plokkide nr 8, 11 БРОУ-1, БРОУ-2 ja ГПП klappide SEMPELL 
hüdroajamite ostmine

I

Enefit Poweri uue büroo mööbli ostmine (standartne büroomööbel) I
Enefit 280 DCS\SCADA juhtimissüsteemi uuendamine I
100% naatriumhüdroksiidi ostmine I
Eesti elektrijaama tuhamassi torustiku renoveerimisteenuse ostmine I
Auvere elektrijaama suitsuimeja elektrimootori ostmine I
Eesti elektrijaama raudteekaalude vahetamine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 toitepumpade varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla tuha eemalduse (Furnace to RAC) sulgesiibrite ostmine I
Mootorita pumba 3NT ostmine I
Auru-gaasi segu tsüklonite (2 tk) valmistamine ja vahetamine Enefit 140 paigaldistel 1, 2 I
Biomassi veoteenuse ostmine Narva karjäärist Auveresse ja Balti elektrijaama I
Enefit 280 raskeõli pumba 3НТ ostmine I
Õhuheitmete mõõtmised I
Eesti elektrijaama ploki nr 1 turbogeneraatori TG-1 demonteerimine I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama ploki nr 2 turbogeneraatori TG-2 demonteerimine I
Eesti elektrijaama ploki nr 3 katla 3К-Б kottfiltrite kottide ja karkasside vahetamine ning 
punkrite vooderdamine

I

Süsinikdioksiidi ostmine I
Tippreservkatlamaja soojusvahetite auruga varustamiseks uue auru reduktsioonijaama 
paigaldamine (projekteerimine, paigaldus)

I

Eesti elektrijaama bagerpumpla nr 2 vastuvõturennide ja -punkri renoveerimine I
Saematerjali ostmine I
Motopargi arendus (CER009) I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katelde ТП-101 haameriveskite vasarate ostmine 
(haamerveskid ММТ-2000-2590/590, кatel ТП-101)

I

Eesti elektrijaama 8 ploki gaasikanalite ostmine (Flue Ducts from TAH to ESP upper cruve 
part)

I

Balti elektrijaama mahutite jahutussüsteemi tuleohutusnõuete projekteerimine ja paigaldamine I

Lintkonveierite rullikute ostmine I
Enefit 280 hüdrosiibrite varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katelde küttepindade klambrite ja vedrustuste ostmine I
Auvere elektrijaama katelde küttepindade torude ja põlvede ostmine I
Ohtlike jäätmete käitlemine I
Kraapkettide ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 suitsuimejate varuosade ostmine (suitsuimeja Type 
L3N 2664.02.03 DBV 6T RD315 HOWDEN)

I

Eesti elektrijaama maa-aluse veetoruste karbonaatsest ladestusest puhastamine I
Hüdrosiibri 3GS-PK rekonstrueerimine I
Enefit 140-1,2 tuhatsüklonite 2ZC-1,2А,B tuhatorustike vahetamine. Kolmikust 
pesuseadmeteni.

I

Gradiiri vahetamine I
Mahutipargi tsentrifugeerimishoone ATS paigaldamine ja tulekustutussüsteemi 
rekonstrueerimine

I

Ahtme- Viivikonna raudteede kapitaalremondi teenuse ostmine (1,125km) I
Soldina-Balti elektrijaama jaamavahetee remonditeenuse ostmine I
Pumpade ostmine I
Laeankurdamispinkide (tootja SMAG) puurimisinstrumentide ostmine I
Tsisternide renditeenuse ostmine I
Lämmastiku tootmise rajatise üldehituslike tööde teostamine I
Seadmed QFA, kompressorid tehniline hooldus- ja remonditeenuse ostmine (Auvere 
elektrijaama katel)

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde reguleerarmatuuri (FISHER) varuosade ostmine I
Turbiini LMZ K-200-130 madalrõhu rootori astme nr.26 ja 30 (Baumani astmed) labade 
ostmine (plokk 3)

I

Turbiini LMZ K-200-130 madalrõhu rootori astme nr 27 ja 31 labade ostmine (plokk 3) I
Turbiini LMZ K-200-130 madalrõhu rootori astme nr 26 ja 30 (27 ja 31) labade vahetamine 
(plokk 3)

I

Eesti elektrijaama ploki nr 3 turbiini LMZ K-200-130 madalrõhu rootori vahetamine ja stilindri 
remonditeenuse ostmine

I

Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 kottfiltrite kottide karkasside ostmine I
Balti elektrijaama pumba СНТ-8 elektrimootori varustamine sagedusmuunduriga I
Auvere elektrijaama jahutusvee tsirkulatsioonipumba elektrimootori ostmine I
Eesti elektrijaama tulekahjusignalisatsioonisüsteemi laiendamine/rekonstrueerimine I
Enefit 280 suitsugaaside seiresüsteemi MCS 100E SICK vahetus I
Enefit 140-1, 2 tuhatsüklonite 2ZC-3A,B rekonstrueerimine I
Metalli eemaldamise süsteemi vahetus purustuskorpuses DK-1/2 Eesti elektrijaamas I
Reduktorite ostmine I
Aspiratsioonisüsteemide vahetus (4tk) I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Purusti SMD-98B vasarate ostmine I
Jõukaablite ostmine I
Lõhkeaukude puurpinkide puurimisinstrumentide ostmine I
Keemiatööstuse Enefit-280 seadme elektrifiltri varuosade ostmine I
Filtrimaterjali ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katla ТП-101 haamerveskite soomusplaatide 
ostmine (haamerveskid ММТ-2000-2590/590, кatel ТП-101)

I

Balti elektrijaama neutraliseerimise sõlme nr 1 vedel CO2 säilitusmahuti vahetus 
(projekteerimine, paigaldamine)

I

Auvere elektrijaama müügituha laadimissõlme efektiivsuse tõstmine (projekteerimine, 
paigaldus)

I

Enefit 280 seadmel kangaskompensaatorite paigaldamine katla utilisaatorile I
Bagerpumpade ostmine (1,2BN-А 2 tk) I
Tehnoloogilise tee asfaltkatte remont (sh tehnoloogiline peatee ja Orika pöördest kuni 
raudteeülesõiduni Sillamäe poole teelõigu katte remont (pindamine))

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde tahke kütuse rennide L=6m ostmine I
Rehvide ja sisekummide ostmine I
Hüdraulikaseadmete remonditeenuse ja varuosade ostmine I
Enefit 140-1, 2 reaktorite 1Р ja 2Р АЧВ-2 materjalist rõngastihendite ostmine I
Veduri TEM-2 nr 6487 remonditeenuse ostmine I
Veduri TEM-2 nr 6080 remonditeenuse ostmine I
Elektriseadmete materjalide ja varuosade ostmine I

Eesti elektrijaama ploki nr 4 DeSOx-paigaldise kaldkonveierite tigukruvide vahetus (ostmine) I

Sagedusmuunduri 3N-2 vahetamine I
Elektritoodete, -materjalide ja  -tarvikute ostmine I
Töörõivaste ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katelde ТП-101 põlevkivi tolmpõletite varuosade 
ostmine 

I

Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katelde ТП-101 küttepindade varuosade ostmine I
Tehnoloogiliste seadmete detailide valmistamine ja mehhaaniline töötlus I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde sulgearmatuuri varuosade (TYCO) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kaitseklappide armatuuri varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla haamrite, broneeringtaldrikute (DS) ostmine I
Auvere elektrijaama katla kontrollavade jaoks tulekindlate kivide ostmine I
Eesti elektrijaama 2ТР trafo automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimine ja 
paigaldamine

I

Auvere elektrijaamas statsionaarse tõsteseadme projekteerimine, valmistamine ja paigaldus 
suitsuimeja elektrimootori demonteerimiseks/monteerimiseks

I

Balti elektrijaama tuhavälja liigveest kroomi vähendamise meetmed (projekteerimine) I
Biomassi laadimisteenuse ostmine Narva karjääris I
Sõelurite GIST72, GISL72, GISL62 sõelte ostmine (Rema TipTop) I
Purusti SMD-98B rootor ostmine I
Purusti HAZEMAG vasarate ostmine I
Aspiratsioonsüsteemide vahetus (2tk) I
Enefit 280 reaktori 3P rõngastihendite ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde sulgearmatuuri ostmine (klapid, ventiilid) I
Auvere elektrijaama ETG – lendtuha transportimise süsteemi hooldus- ja remonditeenuse 
ostmine

I

Väävelhappe ostmine I
Poolvagunite remonditeenuse ostmine I
Kraapkonveierite varuosade ostmine I
Kationiidi KУ 2-8 ostmine (filtri materjal) I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 toitepumpade KSB type HGC5/13 tööstuslik remonditeenuse 
ostmine (3 tk)

I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama bagerpumpla nr 2 tõkkeseinte renoveerimine I
Elektrifiltri elektroodide vahetamine  (Enefit 140-1 väljal 3 ja 4) I
Raudtee rööbaste, pöörangute ja pöörangudetailide ostmine I
Materjalide ja varuosade ostmine releekaitseseadmete hoolduseks, mõõtmiseks ja 
katsetamiseks (releed, elektroonilised komponendid jne)

I

Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 väävlipüüdmisseadme õhupuhuri IBAU Hamburg IB60S 
ostmine

I

Balti elektrijaama tuhamassi torujuhtmete estakaadide rekonstrueerimine I
Automaatikaseadmete ja -komponentide ostmine I
Soonuri URAL-33M ning toiestiku KVP varuosade ja tarvikute ostmine I
Generaatorite ühise juhtimissüsteemi projekteerimine, tarne, paigaldamine, testimine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 laagrite, laagrikorpuste, kätiste (tuha/põlevkivi seadmetele) 
ostmine

I

Enefit 280 turbiini varuosade ostmine I
Enefit 280 turbiini klappide/ventiilide varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katelde reguleerarmatuuri ostmine (Start Up Vent Valve) I
Auvere elektrijaama vee- ettevalmistuse tootlikkuse suurendamine (projekteerimine) I
Enefit 140 seadmel järelpõleti ehitamine I
Alutaguse 110/35/6 kV alajaama kaheksa 6 kV fiidri retrofit I
Keemiatööstuse mahutipargi mahutite puhastamisteenuse ostmine (4 tk) I
Enefit 280 toitevee pumpade 3ПЭН-А,В varuosade ostmine I
Enefit 280 turbiini osakonna pumapde SULZER varuosade ostmine I
Enefit 280 turbiini osakonna KSB pumpade varuosade ostmine I
Reguleerarmatuuri (HANNEMANN / WALDEMAR PRUSS) varuosade ostmine   I

Mahutipargi tulekustutussüsteemi vahu vette juhtimise sõlme rekonstrueerimine (FIREDOS) I

Terastoodete ostmine I
Alumiiniumsulfaadi ostmine I
Lõhketraadi ostmine I
Terastorude ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 5 katla 5К-Б kottfiltrite kottide ja karkasside vahetamine I
Enefit Poweri uue büroo turvaseadmete ostmine (turnikee ja detektor) I
Rullkettide ostmine I
Tsemendi ostmine (kott 400 kg) I
Kõrgsurvevoolikute ja komponentide ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde KUPOLLA klappide varuosade (klapid, laagrid, võllid) 
ostmine

I

Eesti elektrijaama ploki nr 5 ROU 140-25 sulgearmatuuri ostmine I
30% soolhappe ostmine I
Autotransporditeenuse ostmine I

Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katelde ТП-101 põlevkivi toiturite varuosade ostmine I

Enefit 140-1 tehase elektrifiltri 1ЭФ 3. ja 4. välja elektroodide ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde vastutera hoidikude (DS) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 5 ROU 140-25 reguleerimisarmatuuri ostmine I
Auvere elektrijaama turbiini CCI klappide varuosade ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 tuhaärastuse kanalite basaltplaatide ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 väävlipüüdmiseadme dosaatorite LSS 500x3000  (LAITEX) 
ostmine

I

KSB pumba varuosade ostmine GIW LSA-10x12-36.5GSLR BM C/3ME HHP I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde sulgearmatuuri varuosade (SEMPELL) ostmine I
Raamlepingute sõlmimine omanikupoolse ehitusjärelevalveteenuse ostmiseks I
Raamlepingute sõlmimine projekteerimisteenuse osutamiseks I
Eesti elektrijaama evakuatsioonivalgustuse rekonstrueerimine I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal

Auru-gaasi segu soojusvaheti sektsioonide (2 tk) valmistamine ja vahetamine (1,2 Enefi 140) I

Sõelte GR-D/E ostmine (Rema TipTop AG) I
Sõeluri GIST-72 ostmine I
Purusti HAZEMAG rootori remonditeenuse ostmine I
Enefit 140-2 reaktori hammasratta remonditeenuse ostmine I
SCADA litsentsi uuendamine I
Pumpade varuosade ostmine I
Laagrite ostmine I
Enefit 280-2 tsehhidevaheliste kommunikatsioonide DSC süsteemi kaablite tarne ja 
paigaldamine

I

Tööjalatsite ostmine I
Isikukaitsevahendite ostmine (sh. elektrikaitsevahendid) I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kangaskompensaatorite ostmine (Furnace, Separator) I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kütuseetteandesüsteemi metallist kompensaatorid 
ostmine

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 torustikuarmatuuride ostmine I
Enefit 280 turbiini abiseadmete varuosade ostmine I

Auvere elektrijaama katla HARDOX 450 ostmine (Põlevkivi etteande süsteemi remondi jaoks) I

Kaitseklappide (BOPP&REUTHER) varuosade ostmine I
Balti elektrijaama 11. ploki elektrifiltrite SIR agregaatide hooldus I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 väävlipüüdmisseadme tigukonveierite ostmine I
Eesti elektrijaama tuhavälja ülevoolu nr 2 ülemise bjeffi rekonstrueerimine I
Eesti elektrijaama tuletõrjevee (tehnilise vee) torustiku lõigu väljavahetamine reas A, telgedel 
5-44, kõrgusel -2,7 m. (paigaldamine)

I

Balti elektrijaama peakorpuse katuseremont, kõrgus 54 I
Eesti elektrijaama bagerpumba 3BN-4 väljavahetamine (projekteerimine, paigaldamine) I
Auvere elektrijaama katla kolde tuhaärastussüsteemi siibrite moderniseerimine I
Põlevkiviõli jahuti paigaldamine Balti elektrijaama reserv- ja tipukatlamaja 
tagasivoolutorustikule (projekteerimine, paigaldamine)

I

Balti elektrijaama infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni rakendamine (uurimis-, 
projekteerimis- ja ehitustööd)

I

Peakorpuse konstruktsioonide välisosa ja siseosa eraldusseinte projekteerimine Balti 
elektrijaama plokkide nr9,10 katlaruumi demonteerimiseks

I

Eesti elektrijaama plokkide nr 1,2,3,4 sulgemine (projekteerimine) I
Balti elektrijaama ploki nr 12 sulgemine (projekteerimine) I
Balti elektrijaama biokütuse etteandesüsteemide moderniseerimine ja tootlikkuse tõstmine 
(projekteerimine)

I

Balti elektrijaama keevkihtkatla moderniseerimine biokütuse võimekuse tõstmiseks 70%-ini 
(projekteerimine)

I

Balti elektrijaama tippvarukatlamajas põlevkiviõli kui põhikütuse kasutamine (projekteerimine) I

Siibrite paigaldamine (V-6, V-9, GZU-1А,B, GZU-2А,Б, Г-36) I
Bagerpumpade vahetus (1,2BN-А 2 tk) I
Kuivpõlevkivi tsüklonite gaasikäikude üleminekute vahetamine (Enefit 140-1) I
RV peahoone kandvate metallikontruktsioonide/sidete remonditeenuse ostmine I
RV peahoone tehnoloogilise liini lintkonveierite kaldgaleriide kandeelementide raudbetoon- ja 
metallkonstruktsioonide remonditeenuse ostmine

I

Lintkonveierite trumlite ostmine I
Raadiosidesüsteemi ehitamine Auvere elektrijaama kütusetoidetel I
6 kV allmaa komplektjaotusseadmete ostmine (3 tk) I
Aspiratsioonisüsteemide vahetus (2tk) I
Enefit 280 kottfiltri 3РФ kottide ostmine I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Enefit 280 müüritise materjalide ostmine I
Enefit 280 suure diameetri sulgarmatuuri ja klappide kapitaalremont I
Enefit 280 turbiini osakonna APOLLO pumpade varuosade ostmine I
Enefit 280 kondensatsioonipumpade 3КН varuosade ostmine I
Enefit 280 trafo remonditeenuse ostmine I
Diiselkütuse ostmine transpordi jaoks (tööstusjäätmete prügila) I
Karbamiid-vesilahus AdBlue ostmine I
Purusti HAZEMAG tagavaruosade ostmine I
Puurpeade ostmine I
ENEFIT 140-1,2  ülevaatusluukide valmistamine ja vahetus 1/2ЭФ I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapi keti M450 (ilma kraapideta) ostmine I
Auvere elektrijaama katla BOLDROCCHI seadmete varuosade ostmine I
Eesti elektrijaama veeseliti nr 2 7506-EPECW-2-246 kapitaalremont I
Balti elektrijaama plokktrafode 11Т, 70Т ja 30Т gaasianalüsaatorite asendamine I
Siibrite ostmine (V-6, V-9, GZU-1А,B, GZU-2А,B, Г-36) I
Pumpade (koos el.mootoridega) 1NRU-А и 2NRU-А -2 (tk) vahetamine I
Gaasikromotograaf poolkoksiahju gaasile I
Pumpade süsteemide vahetus RU-2 kompleksis I
Ahtme-Jõhvi ülesõidukoha nr 25 kapitaalremondi teenuse ostmine I
Purusti SMD-98B varuosade ostmine I
Filtrite ostmine I
Purusti SMD 98B restide ostmine I
Enefit 280 tuhatsükloni 3ШЗЦ-33 kruvikonveieri ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 katla ТП-101 pneumaatilise varisemise süsteemi 
ИСТА-4 klappide varuosade ostmine

I

Eesti elektrijaama masuudipaagi nr 2 sisepinna uurimise ja defektoskoopia tööd I
Enefit 140-1,2 reaktorite 1Р ja 2Р tõukejõu rullide ostmine (4 tk) I
Auvere elektrijaama katla kraapketi M450 (ilma kraapideta) ostmine I
Auvere elektrijaama katla kangaskompensaatorite ostmine I
Enefit 140-1 toruestakaadi tugevdamine ja remonditeenuse ostmine I
Hüdromuhvide UCD 1500-2 (Twin Disc) varuosade ostmine I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde кeguleerarmatuuri (EXENTROMAT) varuosade ostmine I

Balti elektrijaama ploki nr 11 turbiini õlipuhastusseadme ostmine, paigaldamine I
Aatomispektrofotomeetri ostmine raskemetallide määramiseks vees ja biokütuses I
Tuletõrjekaevude rajamine I
Sõelurite GIST72, GISL72, GISL62 varuosade ostmine I
Purusti SMD-98B telje ostmine I
Purusti  SMD-98B HARDOX voodri ostmine I
Keemiatööstuse mahutipargi pumba СНT-1 ostmine koos paigaldamisega I
Enefit 280 raskeõli pumpade 3НТ varuosade ostmine I
Enefit 280 küttekaabli ostmine 25 W/m kuni 120 °С I
Ahtme tootmiskompleksi hoone põranda taastamine, seinte remont I
Sagedusmuundurite remonditeenuse ostmine koos komponentide osalise asendamisega I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde ketiratasid tuha/põlevkivi seadmete ostmine (PS, KTŠ, 
KŠK, ETŠ)

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapi kett 142V (ilma kraapideta) ostmine I
Eesti elektrijaama administratiivhoone ja idatiiva vahelise galerii katuse remont I
Metallist tuletõkke- ja välisuste vahetus I
Enefit 140-1 ja 2 reduktormootorite ostmine ning vahetus 1/2 ШТ-А I
Töökinnaste ostmine I
Auvere elektrijaama katla haamerpurusti CM420 jaoks rootori (Shaft complete) ostmine I
Auvere elektrijaama katla tuhapuhumissüsteemi CLYDE BERGEMANN varuosade ostmine I
Eesti elektrijaama väljavoolu kanali ujuvtõkke tootmine ja paigaldamine I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama ploki nr 4 DeSOx-paigaldiste reaktorite kruvikonveierite RK-P 400x3200 
alumiste põlvede tigukruvide rekonstrueerimine

I

Auvere elektrijaama gaasivõimekuse tõstmine 35%-ilt 50%-ini (omanikupoolse 
ehitusjärelevalveteenus)

I

Balti elektrijaama kaablitunneli tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine I
Balti elektrijaama tuhavälja liigveest kroomi vähendamise meetmete uuringud I
Turbiiniosakonna elektriruumide põrandakatte rekonstrueerimine (jaotusseade-6 kV AC11, 
jaotusseade-10 kV AB11, jaotusseade-35kV АА31)

I

Auru-gaasi segu soojusvaheti sektsioonide (2 tk) valmistamine I
Elektrimootori väljavahetamine 1GG-А  (200 kW-tile) (1 tk) I
Enefit 140-1, 2 CEMSi paigaldamine I
Enefit 140 utmisosakonna ehituskonstruktsioonide rekonstrueerimine (auditi aruanne) I
Elektrimootorite ostmine I
Purusti SMD-75A ostmine I
Vedurite ja vagunite varuosade ostmine I
Auto- ja raudteekaalude hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Enefit 280 põlevkivi kruvikonveierite 3ШС võlli ostmine I
Enefit 280 kompressorite 3Н-12 ja 3H-13 3-aastane hooldusteenuse ostmine I
Enefit 280 kompressori 3ГГ hooldusteenuse ostmine I
Enefit 280 pumpade 3НЦС varuosade ostmine I
Tehniliste lahenduste väljatöötamine ja juurutamine vibratsiooni ning müra mõju 
vähendamiseks kaheksal tuulutusventilaatoril

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde ventilaatorite, suituimejate varuosade ostmine (labasid) I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapi keti M450 (ilma kraapideta) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde tsükloni separaatorite sektorite ostmine I

Enefit Poweri uue büroo olmeruumide tarvikute ostmine (seebidosaatorid, paberihoidjad jm) I

Purustite HAZEMAG voodri Hardox ostmine I
Üldkasutatavate terastrosside ostmine I
Eesti elektrijaama vee keemilise puhastamise reservliini ehitamine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5, 6 ja 8 korstende ja gaasikäikude seisundi uuring I
Enefit 140-1, 2 MGZU paagi valmistamine ja vahetus I
Kompressori hooldusteenuse ostmine / ABB (1/2 Н-1) I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde tuha eemaldamise mehaanikalise süsteemi reduktorite 
ostmine

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde koppeketi M315 (ilma koppedita) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde liivaliinide etteande käänikute ostmine I
Auvere elektrijaama katla purusti terade, osade (DTŠ) ostmine I
Auvere elektrijaama katla sulgearmatuuri ostmine (klappid, ventilid) I
Auvere elektrijaama katla reguleerarmatuuri varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla kaitseklappide armatuuri varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla kangakompensaatorite ostmine (Furnace, Separator) I

Auvere elektrijaama katla ventilaatorite, suitsuimejate varuosade ostmine (laagrid, tihendid) I

Eesti elektrijaama selitatud vee maa-aluse tagasivoolukanali treppide vahetus I
Eesti elektrijaama plokktrafodel 3Т,4Т, 1ТР ja 2ТР gaasianalüsaatorite asendamine I
Eesti elektrijaama ploki nr 4 DeSOx-paigaldise kaldkonveierite tigukruvide vahetus 
(paigaldamine)

I

Eesti elektrijaama katla 8K-2 pürolüüsivee kasutussüsteemi moderniseerimine  
(projekteerimine, paigaldamine)

I

Auvere-, Balti- ja Eesti elektrijaama keskjuhtimisruumi üleviimise võimaluse uurimine I
Balti elektrijaama jäätmepuidu põletamisel tekkivate õhuheitmete ja tuhkade uuring I
Enefit 280 pumpla katlamaja hoone betoonaluses drenaažirennide kanalisatsioonisüsteemi 
paigaldamine

I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Läbikäigu katte rekonstrueerimine piki kaablitrasse Enefit 280 turbiiniosakonnast kuni ОРУ 
330 trafoni TA001

I

Elektrimootorite 0,4 kV 3BN-А ostmine I
Elektrimootorite 0,4 kV 3NT-А ostmine I
Elektrimootorite 0,4 kV 3N-11 ostmine I
Õlitööstuse vana olmehoone ventilatsioonisüsteemi moderniseerimine I
Keskkonna/komplekslubade taotlused, eelhinnangud I
Kiiktoiturite tagavaraosade ostmine I
Automaatse tulekustutussüsteemi elektromagnetklappide ostmine I
Puitliiprite ja pööranguprusside ostmine I
Raudtee pealisehitusmaterjalide ostmine I
Raudi jaama tee nr.8+ siir 20-22 remondi teenuse ostmine I
Enefit 280 pumpade 3НС varuosade ostmine I
Enefit 280 õhupuhurite 3Н-41 ja 3Н-21 reduktorite ostmine I
Enefit 280 pumba 3СН-А ostmine I
Enefit 280 turbiini osakonna pumapde 3НВС -А,Б varuosade ostmine I
Enefit 140-1 tsükloni keha vahetus 1ЦСС-3А,Б I
Enefit-280 6 kV kaabli ostmine I
Tanklaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine I
Peakaitsevahendite ostmine I
Balti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi purustitehase nr 2 (tellimus IV) hoonete ja rajatiste 
remonditeenuse ostmine 

I

Drenaazipumpade remonditeenuse ostmine I
Pealmaa puurpinkide SMAG puurinstrumentide ostmine I
Sukelpumpade remonditeenuse ostmine I
Toitur-purustite lõiketerade ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapi kett 142N (ilma kraapideta) ostmine I
Sammuvate ekskavaatorite hüdroseadmete ostmine I
Hüdrasiinhüdraadi ostmine I
Määrdemajanduse seadmete ja varuosade ostmine I
Balti- ja Eesti elektrijaama tuhaväljade geodeetiline mõõdistamine I
Diiselkütuse ostmine käivituskatla käivitamiseks (5K-B) I
Enefit 140 seadme 1, 2 soojuskandjate tsüklonite kesktorude ostmine I
Auvere elektrijaama BOLDROCHHI puhurite ülevaatus aruande koostamisega I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde tuha eemaldamine metallist kompensaatorite ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapi keti M- (ilma kraapideta) ostmine BIO etteande I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde purusti terade, osade (DS, DTŠ) ostmine I
Auvere elektrijaama katla kraapkettide (kraapid, ratasid jaoks, BIO etteande) ostmine I
Auvere elektrijaama katla sulgearmatuuri varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla tuhaärastusseadmete kompensaatorite ostmine I
Auvere elektrijaama katla põlevkivi etteandesüsteemi reduktorite ostmine I
Auvere elektrijaama katla KUPOLLA klappide varuosade (klapid, laagrid, võllid) ostmine I
Auvere elektrijaama katla ESP (lendtuha) süsteemi metallist kompensaatorite ostmine I
Torustike survepesuteenuse ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 väävlipüüdmisseadme mikserivõllide tihendite ostmine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3-6 väävlipüüdmisseadme klappide ostmine Ду-200 (IBAU 
HAMBURG)

I

Auvere elektrijaama põlevkiviõli mahutitest Eesti elektrijaama mahutitesse põlevkiviõli 
ümberpumpamisliini projekteerimine ja paigaldamine

I

Balti elektrijaamas ühendustorujuhtmete paigaldamine alates ringlusveetorude 
survekollektoritelt äravoolukanalisse

I

Eesti elektrijaamas aurukondensaadi tagasivoolu skeemi paigaldamine küttevõrgu 
soojusvahetist ja sooja veevarustusest töötavate jõuallikate kondensaadi põhikontuuri 
(energiaplokid 5, 6, 8)

I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Auvere elektrijaamas keemiliselt puhastatud veevarustustorustiku paigaldamine uude 
keemiliselt puhastatud vee kollektorisse (EEJ-Enefit-280/282)

I

Auvere elektrijaama valgustuse uue lahenduse projekteerimine, paigaldus I
Enefit 280 utmisosakonda tuletõrjevee kuulumõõturite (2 tk) paigaldus I
Pumpade 2NN-B vahetus (1 tk) BLACKMER I
Elektrimootorite 1TS-А,B, 2TS-А,B vahetamine I
Ruumide konditsioneerimissüsteemi jaotusseade ruumis 0,4 kV, 91N-96N, 95NК-96NК 
paigaldamine

I

Enefit 140 elektrimootorite ostmine (NT-А,B (1 tk) I
Enefit 140 elektrimootorite ostmine (1,2NT-А,B (1 tk) I
Enefit 140 elektrimootorite ostmine (1ХТ-А,B,V (2 tk) I
Enefit 140 seadme 1 tolmuanalüsaatoride ostmine (2 tk) I
Enefit 140 p/k gaasi hapniku analüüsatoride ostmine (3 tk) I
Enefit 140-2 raskepõlevkiviõli kulumõõturite ostmine (4tk) I
Automaatsete kokkupandavate platvormide paigaldamine (12 kohta) autolaadimis estakaadil. 
Projekti juurutamine (osaline)

I

Laboriseadme ostmine I
Enefit 280-1,2; Enefit 140-1,2 juhatusüsteemi (DCS) ühendamine I
Sammuvate ekskavaatorite kabiinide remonditeenuse ostmine I
Puhatu kaitseala raba seisundi ja taimestiku seire I
Konveierilintide jätkude liimimise ja veotrumlite kummeerimise teenuse ostmine I
Raudteemasina TKA-6 manipulaatori HIAB ostmine I
Musta jaama tee nr 21 kapitaalremont I
Enefit 140-1 ja 2 kondensatsiooni osakonna rektifikatsioonikolonni taldrikute ostmine (K-2, К-
3, К-4)

I

Enefit 280 põlevkivi kruvikonveierite 3ШС reduktori ostmine I
Enefit 280 pumpade 3НЛ-А,Б varuosade ostmine I
Hoonete ekspertiis I
Algmurde puurpinkide puurinstrumentide ostmine I
Paigalduskaablite ja juhtmete ostmine I
Ruumide hooldus- ja avariiremonditeenuse ostmine I
Enefit 140-1 bagerpumba 1НБ-А ostmine I
Auvere elektrijaama katla kraapkettide (kraabid, rataste jaoks, tuha eemaldamine) ostmine I
Enefit Poweri uue büroo ehitusjärelevalve OVJ I
Plaattoituri HAZEMAG varuosade ostmine I
Eesti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi DK2 TP lähedal tee remonditeenuse ostmine I
Purustite HAZEMAG restide ostmine I
Enefit 140-1,2 АФС kuivati   düüsiploki ostmine I
Enefit 140-1,2 1. osa müüritise materjalide ostmine I
Enefit 280 kompressori 3Н-12 hammasrataspaari ostmine I
Kompressorite ostmine I
KK-Amiini ostmine I
Plasttorude ja nende liitmikute ostmine I
Aktivsöe ostmine I
Tööstuslike gaaside ostmine I
Enefit 140-1, 2 reaktorite 1Р ja 2Р kompensaatorite ostmine (2 tk) I
Auvere elektrijaama korstna sisemine ja väline ülevaatus I
Auvere elektrijaama LTS auruülekuumendi vedrustusprobleemide uurimine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapide (keti M450 jaoks) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde võllide tuha/põlevkivi seadmed (PS, DS, KTŠ, KŠK, 
ETŠ,DTŠ)

I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde gaasijaotuse restide sektoride elektrofiltrite ostmine I
Auvere elektrijaama katla tuha eemaldamise mehaanikalise süsteemi reduktorite ostmine I
Balti elektrijaama ploki nr 11 katelde varuosade põlevkivi etteandesüsteemi konveierite 
ostmine (ketiratasid)

I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama soola säilitamise paagi nr 2 sisepinna keemiline kaitse PE I
Eesti elektrijaama koagulandi säilitamise paagi nr 2 sisepinna keemiline kaitse PE   I
Eesti elektrijaama tuhaväljal šahtülevoolu nr 1, 2 metallkonstruktsioonide kasvatamine I
Eesti elektrijaama tuhavälja pervedel ja alumise bjeffi perimeetril sadememarkide ja 
piesomeetrite asendi projektikohaseks taastamine

I

Auvere elektrijaama drenaaž-/aurutorustiku rekonstrueerimine I
Eesti elektrijaama keemilise veepuhastuse happe-leelise ruumi nr 2 renoveerimine koos 
ventilatsiooni vahetamisega (projekteerimine, paigaldamine)

I

Balti elektrijaama tuulikute ala metsastamise võimaluste analüüs ja projekt (uuring) I
Elektrijaamade tööstusterritooriumitel pinnase jääkreostuse uuring ning puhastusvõimaluste 
väljatöötamine

I

Balti elektrijaama tuulikute ala metsastamise võimaluste analüüs ja projekt
I

Eesti elektrijaama ja keemiatööstuse pinnase jääkreostuse uuring ja puhastusvõimaluste 
väljatöötamine

I

Estonia kaevanduse olmehoone 4 korruse garderoobide taastamise remont I
Balti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi maa-aluse tuletõrjetorustiku DSK1 remonditeenuse 
ostmine 

I

Balti elektrijaamas raadiosidesüsteemi ehitamine kütusevarustusele I
Enefit 280 reaktori 3Р kompensaatori ostmine I
Enefit 280 elektrifiltri konveierite 3ШЭ-1,2 kettide ostmine I
Enefit 280 kottfiltri 3РФ klappide ja membraanide ostmine I
Enefit 280 BOGE kompressorite 3Н-101 ja 3Н-102 võllide ostmine  I
Toruarmatuuri  ostmine I
Kiilrihmade ostmine I
Kinnitusvahendite ostmine I
RFID süsteemi hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
NEMAN süsteemi hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Keevitusmaterjalide ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kogutuhapunkeri varuosade (Pneuplan) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde NIRAFONi varuosade (membraanid, tihendid) ostmine I
Auvere elektrijaama katla NIRAFONi varuosade (membraanid, tihendid) ostmine I
Auvere elektrijaama katla tuhapunkri varuosade ostmine I
Enefit 280 utmisosakonna küttekehade (kalorifeeride) vahetamine ja paigaldamine I
Akende vahetamine (karjäärikallurite seisuboks, inv.216099) I
Auvere elektrijaama kütuseetteandesüsteemi küttesüsteemi torude remonditeenuse ostmine 
(küttesõlm nr 2)

I

Toituri PKL-12 ostmine I
Enefit 140-1, 2 müüritise materjalide ostmine (2 osa) I
Hapniku gaasianalüsaatorite ostmine (Enefit 280 OXITEC® O2 Analyzers Enotec) I
Ahtme jaamas autogaraazi silluse ja sokli remonditeenuse ostmine (inv 216554) I
Okaspuupalgi ostmine I
Abrasiivmaterjalide ja -tarvikute ostmine I
Lõhketööde abimaterjalide ostmine I
Kummitehniliste toodete, topendite ja tihendusmaterjalide ostmine I
Balti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi torujuhtmete remont ja TP BES 
aspiratsiooniseadmete hüdrauliliste väljalaskeavade isoleerimine

I

Raudteepöörangute automaatika ja signalisatsioonitarvikute ostmine I
Puittoodete ostmine I
Enefit 280-2 sünkroongeneraatori võrgukatsetused ja aruandlus I
Balti elektrijaama ploki nr 11 katelde kraapide (keti M450 jaoks) ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde  lendtuha käsiklappide ostmine (Service valve) I
Auvere elektrijaama katla kraapide (keti M450 jaoks) ostmine I
Auvere elektrijaama katla osutusarmatuuri varuosade ostmine I
Auvere elektrijaama katla põlevkivi etteandesüsteemi metallist kompensaatorite ostmine I
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Balti elektrijaama ploki nr 11 katelde BIO etteande konveieri varuosade ostmine (ketirattad, 
laagrid)

I

Enefit 140, 280 diiselpumpade hooldusteenuse ostmine I
Balti elektrijaama 11. ploki elektrifiltrite kaugjuhtimise süsteemi ProMoBAS paigaldamine I
Balti elektrijaama omatarbe SCADA üleviimine uuele platformile (projekteerimine) I
Auvere elektrijaama katla varustamine katla täite- ja hüdraulikasüsteemiga I

Eesti elektrijaama ploki nr 8 tööriistaõhu tootmisseadmete moderniseerimine ja paigaldamine I

Eesti elektrijaama sagedusmuundurite paigaldamine keemilise veepuhastuse degaseeritud 
vee pumpadele (projekteerimine, paigaldamine)

I

KARL FISCHER kulomeetrilise niiskusmõõturi ostmine õlides vee kindlaksmääramiseks I
Auvere elektrijaama väliste soojusvahetite FBHE20 ja FBHE40 väljavahetamine  
(omanikupoolse ehitusjärelevalveteenus)

I

Balti elektrijaama masuudimajandi tulekustutussüsteemi rekonstrueerimine (projekteerimine) I

Balti elektrijaama keemilise veepuhastushoone evakuatsioonivalgustuse projekteerimine I
Balti elektrijaama peakorpuse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine I
Balti elektrijaama peakorpuse evakuatsioonivalgustuse projekteerimine I
Balti elektrijaama tuhaväljade osalise sulgemise projekti eelanalüüs (uuring) I
Enefit 280 joogiveetorustiku projekti koostamine I
Enefit 280 uue õhu liini paigaldamise projekteerimine I
Enefit 140-1 kondenstatsiooni osakonnas temperatuurikontrolli välja töötamine I
Enefit 140 teenindusplatvormide valmistamine ja paigaldus I
Mahutipargi peapumpla evakuatsioonivalgustuse renoveerimine. Projekti koostamine. I
Enefit 280 kondensatsiooniala tulekustutussüsteemi renoveerimine. Projekti koostamine. I
Mahutipargi tsentrifugeerimishoone evakuatsioonivalgustuse renoveerimine.  Projekti 
koostamine.

I

Remondi ja laomajanduse plokis söögi- ja puhkeruumi ehitamine I
Olmetehnika ostmine I

Eesti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi hoone katuse remont vagunite mahalaadimiseks I

Eesti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi tuletõkkeuste vahetus RU-1 ja RU-2 I
Kaabliriputite ostmine I
Purusti NP1315 varuosade ostmine I
Allmaa tulevalvekeskseadme ostmine I
Ekskavaatori lisaseadmete ostmine I
Ahtme jaama tee nr 4 remonditeenuse ostmine I
Lõhketöödega kaasneva vibratsiooni mõõtmine (CER006) I
Enefit 280 pumpade 3НФ ja 3КНФ varuosade ostmine I
Tööstusliku propaani ostmine I
Poorbetoonist kergplokkide ostmine I
Auvere elektrijaama kütuseetteandesüsteemi jaotustorn TT3 vihmavee torude soojustuse 
taastamine

I

Tõsteseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine I 
Jahutus- ja ventilatsiooniseadmete filtrite ostmine I
Kliimaseadmete (kaevanduse tehnika) hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
SRÜ tehnika varuosade ostmine I
Carbohydrazide (AMINOX 60) ostmine I 
Lintkonveierite kaalude hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Anioniit Pürolite A847 C ostmine (filtri materjal) I
Anioniit Pürolite A400 ostmine (filtri materjal) I
Lämmastiku soojendi seadmete ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kraapide (ketti 142V jaoks) ostmine I
Biojäätmete väljaveo ja konteinerite renditeenuse ostmine I
Balti elektrijaama selgiti rekonstrueerimine (eelprojekteerimine) I

Leht 12



Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal

Auvere- ja Eesti elektrijaama keemilise veepuhastusjaamade tootlikkuse tõstmise analüüs 
lähtuvalt demineraliseeritud lisavee vajadustest elektri- ja õli tootmises erinevatel režiimidel 
(uuring)

I

Balti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi konveierigalerii katuse remont ajami 3 TPVG kohal I

Alusvõrgu geodeetilise kontrolliteenuse ostmine I
Enefit 280-2 elektripaigaldise koostöö simuleerimise aruanne I
Enefit 280-2 elektripaigaldise mudelid PSCAD ja PSS/E tarkvaras I
Platvormhaagise HP12/14/15 hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine I
Elektriharjade ja harjahoidikute ostmine I
Lukksepa tööriistade ostmine I
"SAIA-BURGESS" seadmete ja komponentide ostmine I
Balti elektrijaama ploki nr 11 katelde kraapide (ketti M-  jaoks, BIO etteande) ostmine I
Eesti elektrijaama tõstandväravate uuendamine ja Enefit-140 utmisosakonna tõstandvärava 
asendamine

I

Balti elektrijaamas 13,0 m kõrgusel asuva lahuse valmistamise 5,0 m3 fosfaadipaagi 
renoveerimine (projekteerimine, paigaldamine)

I

Balti elektrijaama tippvarukatlamaja katelde NSTB 87-16-300 konserveerimise süsteemi rõhu 
ühtlustus torustiku projekteerimine ja paigaldamine

I

Balti elektrijaama tippvarukatlamaja sisevõrgu soojusvahetite avariitühjenduse projekteerimine 
ja paigaldamine

I

Eesti elektrijaama keemilise veepuhastuse jaama pumpade vahetus pumpamiseks 
väävelhappepaagist mõõtemahutisse

I

Balti elektrijaama keemilise veepuhastushoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
projekteerimine

I

Elektrijaamade ja keemiatööstuse õhuheitmete arvutusmetoodika väljatöötamine. Arvutuste 
failide vormistamine

I

Kliimaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Auvere elektrijaama kütuseetteandesüsteemi soojuspunktide ja küttesüsteemide hooldus I
Eesti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi ülelaadimissõlmede hoonete renoveerimine I
Graniitkillustiku ostmine I
Puhastuskaltsude ostmine I
Metallist riietuskappide ostmine I
Raudteeremondi spetsiaalsete töövahendite ostmine I
Õhuliini puitpostide ostmine I 
Kaevandusmüra mõõtmine Väikepungerja külas (CER006*) I 
Veetsemendi segu ostmine I
Kompressorite hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
Tuulutustorude ostmine I
Kulgu tammi hooldustööd I
Balti elektrijaama kütuseetteandesüsteemi töö tormikanalisatsiooni puhastamisel DSK1 I
Meeskonnahaagise ostmine (mobiilne ruum söömiseks ja lühiajaliseks puhkamiseks) I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 kõrgsurvepuhurite ostmine I
Kaalude ostmine I
Ahtme depoo ülevaatuse kraavi remonditeenuse ostmine (2 tk)               I
Olmehoone 3 korruse riietusruumide põranda taastamine I
Olmehoone pesulas taastamistööd (šahtiuste ümbruste ehitamine ja viimistlemine) I

Balti elektrijaama buldooserite garaažis kütuseetteandesüsteemi õlipüüduri restaureerimine I

HURON-5 betooniveoki hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine I
Veduri veermiku remonditeenuse ostmine I
Riströöpa pealekeevitamise ja rööpa keevituse teenuse ostmine I
KOMATSU ja HUDDIG ekskavaatorite greiferi kopa ostmine I
Polümeeri ostmine I 
Mäeseadmete elektrikomponentide ja varuosade ostmine I
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Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Raudteeremondi spetsiaalsete töövahendite ostmine I 
SEG konveierikaalude varuosade ostmine I
KOMATSU ja HUDDIG ekskavaatorite raudteerataste ostmine I
Balti elektrijaama olmehoone trepikoja remonditeenuse ostmine I
Lahjendatud ammoniaagi ostmine I 
Valtsitud värvilise metalli ja roostevaba terase ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde osutusarmatuuri varuosade ostmine I
Eesti elektrijaama ploki nr 8 AUMA elektriajamite osaline asendamine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 1,2, 3, 4 sulgemise kontseptsioon (uuring) I
Balti elektrijaama ploki nr 12 sulgemise kontseptsioon (uuring) I
Tuhatranspordi keskkonnanõuetele vastavuse analüüs, sh. reovesi I
Eesti elektrijaama hooldusveetõstepumpade elektrimootorite laagrite kahjustuste põhjuste 
väljaselgitamine

I

REACH- tuha registreerimise täiendamine (uuring) I
Auvere tuha sertifitseerimine/standardiseerimine (uuring) I
Tuha sertifitseerimine plastitööstuses (uuring) I
Tuhatranspordi keskkonnanõuetele vastavuse analüüs, sh. reovesi I
Teepiirkonna nr 5 Ahtme jaama olmehoone katuseharja taastamine  I
Estonia kaevanduse olmehoone 1-3 korruse koridoride põrandate osalise remonditeenuse 
ostmine

I

Estonia kaevanduse olmehoone 2. ja 3. korruse duširuumides ventsilatsiooni gofreeritud 
voolikute vahetus

I

Auvere elektrijaama kütuseetteandesüsteemi transpordiväravate remont ja vahetus (NK-KET) I

Sammuvate ekskavaatorite trumlite treimisteenuse ostmine I
Mõõteriistade ja nende varuosade ostmine I
Ülesõidukatte asfalteerimisteenuse ostmine I
Keevitusseadmete ostmine I
Estonia kaevanduse rikastusvabriku peahoone tualettruumide väikeremont I
Autogaraaži seinte remonditeenuse ostmine I
Eepurusti (DU-2 jne) varuosade ostmine I
Akude ostmine I
Lauasoola ostmine I 
Narva LPK tolmu emissioonide mõõtmine I
Betooni ostmine I
Kanalisatsiooni torustiku puhastamine I
Ekskavaatorite ventilaatorite ostmine I
KOMATSU ekskavaatori kopa (laius 3m) ostmine I
Gaasileegiseadmete ja keevitustarvikute ostmine I
Auvere elektrijaama küstsueetteandesüsteemi värava DK2 TP vahetus I
Tööstustarvikute ostmine I
Elektriliste mõõteriistade ostmine I
Tahhümeetri ostmine I
Motopargi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse ostmine I
Alajaamade releekaitse- ja telekommunikatsiooniseadmete hooldus- ja remonditeenuse 
ostmine

I

Infrastruktuuri objektide projekteerimisteenuse ostmine I
Diiselkütuse ostmine diiselpumpadele I 
Naatriumhüpokloriidi ostmine I 
Keskpingeseadmete ostmine I
Raadiosaatjate ja raadiosidevahendite tarvikute ostmine I
Kahveltõstukite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine I
NELES positsioneeride osaline asendamine plokis nr 11 I
NELES positsioneeride osaline asendamine plokis nr 8 I
Lõhkamisseadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine I

Leht 14



Enefit Power AS hankeplaan 2023
Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023

Info riigihangete kohta leiab riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee

Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Estonia kaevanduse ja Narva karjääri lõhkamistööde õhuheitmete uuring I
Auvere elektrijaama ühendlao kütuseetteandesüsteemi territooriumi võsalõikuse ja 
raadamisteenuse ostmine

I

Transpordivahendite rehvide hooldus- ja remonditööde ostmine I
Pronksist valupukside ostmine I
Reisijateveo transporditeenuse ostmine I
KTSM süsteemi hooldus- ja remonditeenuse ostmine I
JAMZ - 236 mootori remonditeenuse ostmine I
Estonia kaevanduse rikastusvabriku purustushoone tualeti remont I
Fekaalivedu ja rasvapüüdja tühjendamise teenuse ostmine I
Keevitusseadmete remonditeenuse ostmine I
Trinaatriumfosfaadi ostmine I 
Truubitorude D1000mm 6m ostmine I
Elektriliste, pneumaatiliste ja bensiinimootoriga käsitööriistade ostmine I
Torkretbetooni ostmine (25kg kott) I
Raadiosaatjate ostmine I
Hüdrosilindri HIAB remonditeenuse ostmine I
Abihoone markšeideriosakonna laoruumi põranda remonditeenuse ostmine I
Naatriumbisulfiidi ostmine I 
Metallilõikeinstrumentide ostmine I
Signaalivõimendi ostmine I
Elastse kinnitusega raudbetoonliiprite ostmine I
Teede talvehoolduse teenuse ostmine (Viivikonna territooriumil ja Ahtme depoo suunamisel 
tee ca 2km)

I

Söökla abiruumide osalise remonditeenuse ostmine I
Hüdrauliliste tööriistade ja nende tarvikute ostmine I
Kergplokkide paigaldusliimi ostmine I
Propaani ostmine I 
Lahtitoestamise võtmete ostmine I
Raudteemasina TKA-6 rattapaaride treimine I
Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5, 6  kateldele diiselkütuse ostmine I 
Balti elektrijaama soojapuhuritele diiselkütuse ostmine I 
Autopirnide ostmine I
Hüdrosilindri HIAB pööramismehhanismi remonditeenuse ostmine I
Kustutamata lubja ostmine II
Enefit Power AS-i jaoks biomassi ostmine Q2 2023 II
Eesti elektrijaama tuhavälja 2. tõstetaseme tuhapumpla (projekteerimine) II
Auvere elektrijaama kottfiltri karkasside ostmine (8000 tk) II
Auvere elektrijaama kottfiltri kottide ostmine (8000 tk) II
Sammuvate ekskavaatorite EŠ 15/90 ja EŠ 15/100 varuosade ostmine II
Vagunikaadurite varuosade ostmine II
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde kaitsesüsteemi asendamine II
VOLVO TAD ja DEUTZ mootorite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine II
Toorpõlevkivi punkri 3BSS renoveerimine II
Balti elektrijaama ploki nr 11 turbiini kontrolleri ja kaitsesüsteemi vahetus II
Laeankurdamispinkide (tootja MINE MASTER) puurimisinstrumentide ostmine II
MERCEDES-BENZ veokite analoogvaruosade ostmine II

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde seadmete seisundi detailne ülevaatus Sumitomo HI poolt II

Enefit 280 silpoti töötamise moderniseerimine auru kasutamisel II
Sammuvate ekskavaatorite kopa valudetailide ostmine II
Lintkonveierite trummelmootorite ostmine II
Ehitusmaterjalide ja koristusvahendite ostmine II

Pealmaa puurpinkide puurvarustuse ostmine (INGERSOLL RAND DM45 ja SANDVIK D45KS) II
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Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Enefit 280 uue õhu liini paigaldamine ja montaaži tööd II
Balti elektrijaama selgiti rekonstrueerimine (projekteerimine, paigaldamine) II
Ühendlao juurdepääsu tee (betooni) renoveerimine  II
Enefit 280 joogiveetorustiku paigaldamine II
Turbiiniõli Тп-22С ostmine II
Demineraliseeritud veepaagi välise korrosioonikaitsekatte pealekandmine БЗОбВ-5000м3 II
Kolu vahetus sõelurilt pos. 1254 lintkonveierile pos. 1326 II
ATS süsteemi paigaldamine (III etapp) II
Kütuseetteandesüsteemi sagedusmuundurite hooldus- ja remonditeenuse ostmine II
Auvere- ja Eesti elektrijaama siseteede ja -parklate asfaldi remont II
Trafo TA001 pikendatud hooldusteenuse ostmine II
Eesti elektrijaama ploki nr 8 ventilaatorite remondil HOWDEN inseneride tehniline tugi ja 
järelevalve 

II

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde HARDOX 450 ostmine (Põlevkivi etteande süsteemi 
jaoks)

II

Balti elektrijaama peahoone katusekatte vahetamine II
Rikastusvabriku JP2 ja JP 3 renoveerimisteenuse ostmine II
Eesti elektrijaama hoonete katuste remonditeenuse ostmine II
Raudbetoonliiprite ja -toodete utiliseerimine II
Eesti elektrijaama peakorpuse fassaadi remonditeenuse ostmine II
Sinimäe välisõhu seirejaama hooldusteenuse ostmine (3a.) II
Orica angaari seinte renoveerimine II
SCANIA tehnika analoogvaruosade ostmine II
Soonurite URAL-33 lõikehammaste ostmine II
Seadmete ja nende osade pealesulatamisteenuse ostmine II
Hüdraulikaseadmete ostmine II
Kuiva tuha transportimine Enefit Power üksustele II
Killustikukompleksis kolu vahetus sõelurilt pos. 4021 lintkonveierile pos. 4023 koos tööpinna 
kattega erimaterjalidega. 

II

Pagari küla varingu järelvajumite korrastamine II
Balti elektrijaama purustuskorpuse nr 2 fassaadi remonditeenuse ostmine II
Enefit 280 utmisjaoskonda täiendavate kalorifeeride paigaldamine reaktorile (KX01-HX001) 
kõrgusel +17,5 m

II

Balti elektrijaama ploki nr 11 biokütuse SICON konveierilindi hooldus- ja remonditeenuse 
ostmine

II

Rullsõeluri G-1/2 varuosade ostmine (NEUENHAUSER) II
Sepiste ostmine II
Raudtee ja pöörangute rihtimine ning toppimine II
Balti elektrijaama ploki nr 11 katelde põlevkivi ja biokütuse etteande ning tuhaärastuse 
RAUMASTER seadmete ülevaatus aruande koostamisega

II

Kulgu tammi kahe varja remonditeenuse ostmine II
Balti elektrijaama soojuse akumulatsioonipaak (omanikupoolne ehitusjärelevalveteenus) II

Balti elektrijaama ploki nr 11 turbiini renoveerimine (omanikupoolne ehitusjärelevalveteenus) II

Suitsugaaside jahutus enne AFK seadmel Enefit140 II
Rannapungerja jõe puhastamine voolu takistustest projekteerimine ja puhastamistööd (s.h 
puud ja kopra tammid)

II

ARGUS süsteemi laiendamine (5 kontrollpunkti) II
Estonia kaevanduse galerii nr 7 seinavälispaneelide alumiste otste remonditeenuse ostmine 
(pikkus 140m)

II

Lintkonveierite kummitihendite ostmine (Rema TipTop) II
PSK-2 seadmetele tagavaraosade ostmine (HAAS) II

Sõiduautode, maasturite ning väikebusside varuosade ostmine (+ hooldus- ja remonditööd) II

Enefit 280 ajamite ja tarvikute ostmine (AUMA) II
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Hankeplaani kuupäev: 16.01.2023
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde põlevkivi etteande ja tuhaärastuse RAUMASTER 
seadmete ülevaatus aruande koostamisega

II

Enefit Tehnoloogiapargi  ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 4 II
Vaguntõukuri varuosade ostmine II
Õhu- EÜL-35kV  trassidel põõsase ja puude eemaldamine, trassi liinikoridori laiendamine II
Narva karjäärivälja veekõrvalduskraavide taimestikust puhastamisteenuse ostmine II
Laadimiskolude kleepumisvastase materjaliga vooderdamisteenuse ostmine II
Eesti elektrijaama ploki nr 8 ventilaatorite hoorataste mehaaniline töötlemine II
Enefit 140 pidevmonitooringusüsteemide hooldusteenuse ostmine (OPSIS) (3a.) II
Enefit Poweri uue büroo aknakatete ostmine II
Puuraukude ja šurfide likvideerimine II
Kvartsliiva ostmine katelde käivitamiseks II
Eesti elektrijaama pulbijuhtmete estakaadi tugede renoveerimisteenuse ostmine II
Kuivpõlevkivi ja tuha hüdrolukkude (Silpot) juurutamine seadmel Enefit140 II
Tuulutussurfide likvideerimisteenuse ostmine II

Killustikukompleksi (KK 3) sõelurilt pos. 5003 lint.konveieritele pos. 4004 ja 4005 kolude 
vahetus koos projekteerimisega. Treppide ja platside valmistamine ning monteerimine kolude 
hooldamiseks.                            

II

Autoremonditöökoja seinte ja fassaadi renoveerimine II
Laadimiskolude vooderduse ostmine II
Enefit 140-1, 2 ja Enefit 280 puhkeruumide remonditeenuse ostmine II

Enefit Poweri elektrijaamade ja kütuseetteandesüsteemide elektripaigaldiste korraline audit II

Eesti elektrijaama ploki nr 8 katelde akustilise puhastussüsteemi NIROFON ülevaatus 
aruande koostamisega

II

Allmaa elektri- ja jaotuskilpide ostmine II
Eesti- ja Balti elektrijaamas võsalõikuse ning raadamisteenuse ostmine II
Enefit 140 olmehoone ventilatsioon ja tarbeveetorustiku remonditeenuse ostmine II
Balti elektrijaama tehnopargi vihmaveesüsteemide renoveerimine II
Balti elektrijaama tehniliste valveseadmete ostmine II
Eesti elektrijaama tehniliste valveseadmete ostmine II
Enefit Tehnoloogiapargi  ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 3 II
Administratiivhoone tuletõkkesektsiooni moodustamine II
Ahtme depoo territooriumi osaline piiramine metallaiaga koos paigaldamisega II
Täitematerjalide laboratoorseid katsete teenuse ostmine II
Trükiste ostmine II
Lintkonveierite lindipuhastite DURO-FLEX ja nende varuosade ostmine II
Sammuvate ekskavaatorite kummitehniliste toodete ostmine II
Lintkonveierite lindipuhastite SANDVIK/ROXON ja nende varuosade ostmine II
Enefit 140 utmistsehhi värava ostmine II
Eesti elektrijaama ekskavaatorite remonditöökoja kütte- ja tarbeveetorustiku remont II
Puude, võsa ja peenmetsa raadamisteenuse ostmine II
Analüütiliste kaalude ostmine II
Elektrikaablite vahetus (95N-95NK; 96N-96NK) II
Balti elektrijaama tehnopargi ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 1. II
Musta jaama depoo juures osaline asfalteerimine II
Asfaldi taastamine pärast raudteerööpa eemaldamist aadressil Malmi 8  II
Remonditeenuse ostmine ülevaatuskraavide jaoks kallurite garaažis II
Liugpalkide ostmine II
Trafoõli trafode puhastamine (97T,98T,TA-61,TA-61A,TA-62,TA62A) II
Olmehoone fassaadi imposti renoveerimine, 1 korrus II
Mäepäästehoone silluste ja trepi puhastus- ja remonditeenuse ostmine II
Puurseadmete URB puurimisinstrumentide ostmine II
Eesti elektrijaama ploki nr 8 kõrgsurve puhurite asendamine (paigaldamine) II
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
8 pumbajaama piirkonnas veekraavi külgede taastamise ja kindlustamise projekt ning KMH 
eelhinnang (CER006)

II

Jõuga peakraavi veetaseme kõikumiste uuring II
Lintkonveierite lindipuhastite STARCLEAN ja nende varuosade ostmine II
Balti elektrijaama depoo fassaadi remonditeenuse ostmine II
Enefit 280 retordi alajaama vihmaveesüsteemide renoveerimine II
Lämmastiku ostmine (pudel 50l x 12, 20t) II
Akende hooldus- ja remonditeenuse ostmine II
Galerii veergude renoveerimine, 10 tk II
Eesti elektrijaama OVK vee-ettevalmistuse radiaatorite vahetus II
Musta jaama soojasõlme renoveerimine II
Allmaa telefoniaparaatide ja nende komponentide ostmine II
Laepuhastuspiigi ostmine II
Motopargi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse ostmine. Elektrivarustus. (CER009) II
Surveseadmete ja masinate tehniline kontroll II
Auvere elektrijaama B32 välistrepi remonditeenuse ostmine II

Balti elektrijaama kütuse etteandesüsteemi purustus-sorteerimiskompleksi pneumosüsteemi 
õhukuivati ja kompressori hooldus-, remondi- ja häälestamisteenuse ostmine

II

Alumiiniumjuhtmete ostmine II
Pumbajaama nr 13 veekollektorite puhastusteenuste ostmine II
JAMZ - 236 mootori kõrgsurvepumba remonditeenuse ostmine II
Parkimiskohtade tähistamise teenuse ostmine II
Raudteeäärse maa-ala niitmisteenuse ostmine (3,5 ha) II
Kirkade ostmine II
Laser-kaugusmõõtjate ostmine II
Virtuaalreaalsuse prillide ostmine droonile II
Telekommunikatsiooniseadmete ja -tarvikute ostmine II
Ankurtoestiku ostmine III
Kustutamata lubja ostmine III
Enefit Power AS-i joaks biomassi ostmine Q3 2023 III
Enefit Power AS-i jaoks biomassi ostmine läbi Sillamäe sadama III
Enefit Tehnoloogiapargi  ehituse ning infastruktuuri tööd III 
Auvere elektrijaama vee- ettevalmistuse tootlikkuse moderniseerimine III
Enefit 140-1 reaktori bandaažide ja tugirullide vahetus III
Õlide ja määrdeainete ostmine III 
ATLAS COPCO suruõhu kruvikompressorite hooldus- ja remonditeenuse ostmine III
Enefit Power AS uue kesklao ehitamine, etapp 2 III
Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd III
Auvere elektrijaama turbiini pumpade varuosade ostmine III
Auvere elektrijaama turbiini klappide/ventiilide varuosade ostmine III
Kopahammaste ostmine III
Sammuvate ekskavaatorite plokkide ostmine (liitplokid) III
Puitliiprite utiliseerimine III
Ankrukettide ostmine III
Toorkummi ja konveierilindi remondimaterjalide ostmine III
Keemiatööstuse Enefit-280 seadme MAN gaasipuhuri remont III
Balti elektrijaama tipu- ja reservkatlamaja üleviimine põlevkiviõlile eelprojekti koostamine III
Vahelduvvoolumootorite ja trafoalajaamade remonditeenuse ostmine III
Scada aruannete parandamine, SCADA seadmete hooldus ja programmeerimine, SCADA-s 
objektide visualiseerimine

III

Enefit Tehnoloogiapargi  ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 2 III
Mobiiltehnika kardaanide remondi- ja valmistamise teenuse ostmine III
Eesti elektrijaama ploki nr 8 turbiini RAMS vibratsiooni jälgimissüsteemi tehniline tugi III
Balti elektrijaama ploki nr 11 turbiini RAMS vibratsiooni jälgimissüsteemi tehniline tugi III
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 2 III
Auvere elektrijaama tehniliste valveseadmete ostmine III
RV peahoones ja purustuskorpuses treppide vahetamine III
NKMZ sammuvate ekskavaatorite varuosade ostmine III
Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 2 III 
Enefit Tehnoloogiapargi ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 5 III
Enefit 280 temperatuuriandurite ostmine III
Enefit 140-1 ja 2 müüritise materjalide ostmine (3 osa) III
Eesti elektrijaama ploki nr 8 БРОУ-1 ja ГПП klappide SEMPELL hüdroajamite tööstuslik 
remonditeenuse ostmine

III

Eesti elektrijaama ploki nr 11 БРОУ-1 ja ГПП klappide SEMPELL hüdroajamite tööstuslik 
remonditeenuse ostmine

III

Enefit 280 pidevmonitooringusüsteemide hooldusteenuse ostmine (SICK) (3a.) III
SMAG GB tiguvõlli ja WARMAN pumpade osade taastamisteenuse ostmine III
Estonia kaevanduse sagedusmuundurite hooldus- ja remonditeenuse ostmine III
Vastuvõtukraavi remonditeenuse ostmine (vee äravoolu pinnal). 383 pumpla. III
Auvere elektrijaama pidevmonitooringusüsteemide hooldusteenuse ostmine (ENVEA, 3.a) IIII
Väikevahendite varuosade ja remonditeenuse ostmine III 
Puurseadmete puurinstrumentide ostmine (MBM tüüpi puurseade) III
Rikastusvabrikuhoones metalluste vahetus III
8 pumbajaama piirkonnas veekraavi külgede taastamine ja kindlustamine (CER004) III
Jõuga kraavi sillaaluse osa liivast puhastamine (CER004) III

Puitakende vahetus plastikakende vastu galeriides nr 5 (l/k pos. 1830) ja nr 7 (l/k pos. 1960) III

SCADA-, automaatika-, kõrgepinge- ja madalpingeseadmete hooldus- ja remonditeenuse 
ostmine

III

Enefit Poweri uue büroo köögitehnika ostmine (külmikud, uunid jm) III
Rootorfreesi ER650 lõiketerade ja hoidikute ostmine III
Allmaatöötajate arvestuse -ja positsioneerimise süsteemi andurite ostmine III
Vahelduvvoolumootorite hooldus- ja remonditeenuse ostmine III
Narva karjääri Energia alajaam 35kV elektriseadmete korraline audit III
Dielektriliste kaitsevahendite katsetamisteenuse ostmine III
Kustutamata lubja ostmine IV
Enefit Power AS-i jaoks biomassi ostmine Q4 2023 IV
Biomassi raudtee veoteenuse ost Valga-Soldina IV
Biomassi/rehvihakke veoteenuse ost Sillamäe sadamast Balti elektrijaama IV
Veduri renditeenuse ostmine IV
Balti elektrijaamas biomassi mahalaadimise greiferteenuse ja külmunud põlevkivivagunite 
puhastamisteenuse ostmine

IV

Biomassi/rehvihakke stividorteenuse ost Sillamäe sadamas IV
Eesti Raudtee infrastruktuuri kasutamine IV

CATERPILLAR ja BUTCYRUS tehnika hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine IV

Biomassi vagunite rent IV
Biomassi laadimisteenuse ost Valga platsil IV
Enefit 280-2 turbiini osakonna läbipuhke konteineri rentimine IV
Näritspuurpeade ostmine IV
Allmaa- ja pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning 
varuosade ostmine

IV

Alajaamade 35 kv seadmete hooldus- ja remonditööde teostamine, operatiiv-ümberlülitamised IV

Biomassi ladustamise ja pealelaadimse platsi rent Valgas IV
Enefit Power AS uue kesklao seadmete ostmine ja paigaldus IV
Vagunite rattapaaride remonditeenuse ostmine IV 
Kaevurivalgustite ja laadimisseadmete ostmine IV
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Hanke nimetus
Planeeritav avaldamise 

aeg, kvartal
Eesti elektrijaama biofiltreerimisjaama gaasiga kloreerimisseadmete tehniline hooldus- ja 
remonditeenuse ostmine

IV

Taksoteenuse ostmine IV
Vedurite ja vagunite varuosade ostmine IV
Keemiakaupade ostmine IV
Enefit Tehnoloogiapargi  ehituse ning infastruktuuri tööd, etapp 1 IV
Vagunite tehniline diagnostika IV 
Gaasianalüsaatorite ostmine IV
Hingamiskaitsevahendite ostmine IV
Vagunite õhujaoturite osade remonditeenuse ostmine IV 
Inspektorteenuse ost Sillamäe sadamas IV
Valga jaama tee nr 4 renditeenuse ostmine IV
Ekskavaatorite EKG varuosade ostmine IV
Seireseadmete rendi- ja seireteenuse ostmine IV
Enefit Poweri uue büroo kolimisteenuse ostmine IV
Biopuhasti reoveesette käitlemine IV
Sõelutud kuiva liiva ostmine (veduritele) IV

* Dünaamiline hankesüsteem  (DHS) on riigihangete registris avatud paindlik hankesüsteem, millega selle kehtivusajal 
kvalifitseerimise tingimustele vastavad pakkujad võivad jooksvalt liituda. DHS-iga liitumiseks tuleb pakkujal esitada avatud 
süsteemis taotlus, millele järgneb DHS-iga liitmise otsus.
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