Tallinna Transpordiamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara
kasutusse andmiseks

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „ Linnavara
kasutusse andmise korrale “ antakse kasutusse avaliku kirjaliku enampakkumise korras 3
(kolmeks) aastaks laev Juku alghinnaga 100 eurot kalendrikuu kohta.
Vara kasutusse andmise tingimused:
1. laeva kasutusotstarve on reisijate liinivedu või õppelaev;
2. kasutusse võtja tasub kõik laeva kasutamise-ja hooldamisega seotud kulud;
3. kasutusse võtja peab teostama oma vahenditest laeva hoolduse- ja remonttööd
kindlustamaks vara säilimise vähemalt kasutusse andmise hetkel olevas seisukorras;
4. kasutusse võtja kindlustab laeva kasutuslepingu perioodiks laeva taastamisväärtuses
oma kulul;
5. laeva allkasutusse andmine on keelatud;
6. tagatiseks on tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii ühe kuu tasu alghinna
suuruses 100 eurot. Pakkuja peab deponeerima tagatisraha Tallinna Linnakantselei
arveldusarvele EE311010220061053015 viitenumber 5257050050050222;
7. viis kalendripäeva pärast lepingu sõlmimisest kohustub kasutusse võtja esitama
kasutusse andjale lepingu täitmise tagatise kõikide lepingust tulenevate kohustuste ja
lepinguga seotud vastutuse tagamiseks tagasivõtmatu garantiikirjana Euroopa Liidus
tegutsevalt krediidiasutuselt summas 10 000 eurot või nimetatud rahasumma
deponeerimisega Tallinna Linnakantselei arvele SEB pangas. Kui kasutusse võtja ei
esita tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente või ei deponeeri vastavat rahasummat, on
kasutusse andjal õigus loobuda lepingu sõlmimisest
8. laev antakse kasutusse Tallinna Linnavalitsuse 30.aprill 2014 korraldusega nr 709-k
kehtestatud kasutuslepinguga;
9. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja,kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.
Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse
nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on
esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus.
10. Üürile antava varaga tutvumine toimub 21.mail kell 10:00 Tallinna Kalasadamas.
11. Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile
enampakkumisel osalejatele enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ning peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. Andmed pakkuja kohta ( füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja
elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht);
2. nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud
pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks
sõnadega kirjutatud summa;

4. pakkumuse tegemise kuupäev;
5. pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles,
pakkumussumma eurodes;
6. pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu
tõendavad dokumendid;
7. pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad
pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest
tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust
tõendav dokument jne).
8. pakkumuse ja nõutavad dokumendid esitab pakkuja enampakkumise
korraldajale kinnises ümbrikus. Pakkuja teeb ümbrikule märke vara kohta,
millega seoses pakkumus on esitatud.
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 27. mail 2014 kell 14:00 Tallinna
Transpordiametisse Vabaduse Väljak 10 a VIII korrus juhiabi Ulvi Kulli kätte.
Pakkumused avatakse 27. mail 2014 kell 14:15 Tallinna Transpordiametis VIII korruse
saalis.
Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
Kirjaliku enampakkumise tingimused saadetakse elektroonselt. Selleks võtta ühendust
Tallinna Transpordiameti peaspetsialisti Jaagup Ainsaluga jaagup.ainsalu@tallinnlv.ee tel:
640 46 29.

