
 

Kirjalik kutse nr 5-1/466 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts kutsub Teid esitama hinnapakkumist  

Hinnapäringu nimetus 
53 (viiekümne kolme) kasutatud 
normaalbussi müük 

Hinnapakkumise väljavaliku alus Kõrgeim hind 

Hinnapakkumise esitamise aeg 
10.09.2020 kell 16:00 e-posti aadressitele 
merilii.laanepere@tallinnlt.ee ; 
tatjana.kovaljova@tallinnlt.ee  

Nõuded pakkujale 
 

Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike 
maksude, maksete või keskkonnatasude ning 
hankija asukohajärgse kohaliku maksu võla 
puudumist (RHS §95 lg 6). 

Hinnapakkumine peab sisaldama 
- täidetud ja allkirjastatud pakkumuse vorm 
 

Menetluse eest vastutav isik 
Majandusosakonna juhataja Merilii 
Laanepere, merilii.laanepere@tallinnlt.ee 
5344 7082  

1. MENETLUSE ESE 
Menetluse esemeks on 53 kasutatud  normaalbussi müümine vastavalt kirjaliku kutse lisas 1 esitatud 
tehnilisele kirjeldusele ja lisas 2 toodud busside nimekirjale. 

2. NÕUDED PAKKUMUSELE 
2.1. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud. 
2.2. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva. 
2.3. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja müügitehingule 
käbemaksu lisandumisel (Eesti siseselt sõidukitena müümisel) koos käibemaksuga kaks kohta pärast 
koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile. 
2.3.1. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki menetluse kutses ja selle lisades kirjeldatud teenuse 
osutamiseks tehtavaid kulutusi. 
2.3.2. Pakkumuse maksumus on lõplik ja kehtib kogu lepinguperioodi. 
2.4. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis 
ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle lisadest. 
2.5. Pakkumuse esitamine ostumenetluse üksikutele osadele ei ole lubatud. 
2.6. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi müüja ei hüvita. 

3. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE 
3.1. Vajaduse korral alustab müüja pakkujatega läbirääkimisi. 
3.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib müüja nõuda pakkujatelt 
lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist. 
3.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on kõrgeim hind. 
3.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist saadab müüja eduka pakkumuse esitanud pakkujale 
kirjaliku teate ja müügilepingu. 



4. MAKSETINGIMUSED  
4.1. Busside üleandmine ja vastuvõtmine toimub akti alusel busside müügil romusõidukitena ja 
lepingu alusel busside müügil sõidukitena, mille allkirjastavad pakkuja esindaja ja müüja esindaja 
busse üle andes.  
4.2. Eduka pakkujaga sõlmitakse sellekohane leping, millega garanteeritakse, et kõik nimekirjas 
bussid müüakse pakkumuses tehtud hinnaga edukale pakkujale. 
4.3. Pakkuja tasub peale busside müügilepingu allkirjastamist ja arve esitamist, ettemaksu 20% 
ulatuses pakkumuse kogu maksumuse summast, pakkuja peab arve tasuma müüja arvelduskontole 
7 kalendripäeva jooksul alates müüjalt arve saamisest.  
4.4. Ülejäänud tasu makstakse vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele, mille väljastamise aluseks on 
faktiliselt Ostjale üleantud Busside arv. 
4.5. Busside üleandmine toimub osade kaupa. Esimesena antakse üle kuni 19 bussi (lisas 2 märgitud 
sinisel taustal). Ülejäänud lisas 2 olevad bussid antakse üle osade kaupa, vastavalt uute busside 
saabumisele. Kõik bussid antakse üle hiljemalt 31.01.2021. 
 
LISAD 
Lisa 1 Tehniline kirjeldus 
Lisa 2 Normaalbussid müüki nimekiri 
Lisa 3 Müügilepingu põhi 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Merilii Laanepere 
  



Kirjaliku kutse 
lisa 1 

 

Tehniline kirjeldus 

Tallinna Linnatranspordi AS soovib müüa 53 (viiskümmend kolm) kasutatud bussi, mis antakse üle 
osade kaupa, kuna need on kasutuses seni kuni saabuvad gaasibussid mis neid asendama hakkavad.  

Bussid antakse üle vastavalt uute gaasibusside saabumisele.  

Bussid asuvad Kadaka tee 62a, Peterburi tee 73 ja Saha-Loo põik 4 territooriumitel. Bussid on 
kasutatud ja olnud sõidus kuni müümise hetkeni. Müüdavate busside komplekti kuuluvad ka rehvid, 
müüja neid tagasi ei soovi.  

Pakkumuse esitamisel tuleb pakkuda hind iga bussi kohta ning kokku kõigi viiekümne kolme (53) 
bussi eest. Pakkumises palume ka ära märkida, kas soovite osta bussid utiliseerimiseks vanarauana või 
sõidukitena.  
 
Vanametallina ostes teostame enne üleandmist busside maanteeameti registrist mahakandmise. 
 
Sõidukitena ostes tuleb arvestada, et Tallinna Linnatranspordi AS ei müü busse koos 
registreerimisnumbriga. Ostja kohustub sõidukite registreerimismärgid andma hoiule Maanteeameti 
liiklusregistri Tallinna büroole korduvkasutamiseks Tallinna Linnatranspordi AS poolt. 
 
Enne ostmist demonteerib TLT bussides olevad infotablood ja valideerimisseadmed. Need müüdavate 
busside koosseisu ei kuulu.  
 
Peale eduka pakkumuse teate saamist peab võitja esimesed 19 bussi müüja juurest ära viima 7. 
kalendripäeva jooksul. Selleks tuleb ära viimise alguse kuupäev kooskõlastada ja kinnitada müüja 
juures, et oleks tagatud ostjale sissepääs territooriumile. Ülejäänud busside üleandmisest antakse ette 
teada 7 päeva ja nende ära viimiseks on aega 14 kalendripäeva.  
 


