
 

Kirjalik kutse nr 5-1/540 

Tallinna Linnatranspordi AS kutsub Teid esitama hinnapakkumist  

Hinnapäringu nimetus Kuueteistkümne (16) vana bussi utiliseerimine 

Hinnapakkumise väljavaliku alus Kõrgeim hind 

Hinnapakkumise esitamise aeg 
22.10.2020 kell 14:00 e-posti aadressile 

merilii.laanepere@tallinnlt.ee  

Nõuded pakkujale 

 

Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike maksude, 

maksete või keskkonnatasude ning hankija asukohajärgse 

kohaliku maksu võla puudumist. 

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 utiliseerimist vajavate kuueteistkümne bussi müümine vastavalt ostumenetluse 

kutse lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. 

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 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. 

2.4. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis 

ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle lisadest. 

2.5. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi tellija 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. 

4. TÖÖDE MAKSETINGIMUSED  

4.1. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub akti alusel, mille allkirjastavad pakkuja esindaja ja 

müüja esindaja kohapeal busse üle andes.  

4.2. Pakkujale esitatakse pärast busside üleandmist arve pakkumuses esitatud summale ning pakkuja 

peab arve tasuma müüja arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul alates müüjalt arve saamisest. 

 

LISAD 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus 
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Kirjalik kutse nr 5-1/540 

Lisa 1 

 

Tehniline kirjeldus 

Tallinna Linnatranspordi AS soovib utiliseerida kuusteist (16) vana bussi: 

Sõiduki nr 1 mark/mudel: VOLVO SÄFFLE B12M 

Valmistamisaasta: 2003 

Vin-kood: YV3R9F8193A001175 

Ülevaatuse aeg: 10.2020 

Riiklik reg nr: 276TAK 

Inventari nr: 2276 

Läbisõit: 1208706 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust, reduktoris õli leke, 6 küljeakendel niiskus sees. Ei 

ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Kadaka tee 62a 

    

 

 



    
 

Sõiduki nr 2 mark/mudel: VOLVO SÄFFLE B12M 

Valmistamisaasta: 2005 

Vin-kood: YV3R9F8225A103574 

Ülevaatuse aeg: 04.2021 

Riiklik reg nr: 300TAK 

Inventari nr: 2300 

Läbisõit: 1071760 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, 

lõõtsa raam katki, ei ole liikumisvõimeline. Bussil on 

demonteeritud uksed, ukse postid, ukse ajamid 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

       



 

Sõiduki nr 3 mark/mudel: SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001840108 

Ülevaatuse aeg: puudub 

Riiklik reg nr: 313TAK 

Inventari nr: 2313 

Läbisõit: 935706 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti ja istmete 

vahetust. Ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

 

 

  



Sõiduki nr 4 mark/mudel: VOLVO SÄFFLE B12B 

Valmistamisaasta: 2004 

Vin-kood: YV3R8F8184A015668 

Ülevaatuse aeg: puudub 

Riiklik reg nr: 319TAK 

Inventari nr: 2319 

Läbisõit: 1050909 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti ja istmete 

vahetust, ei ole liikumisvõimeline 

Asukoht: Kadaka tee 62a 

 

 
 

Sõiduki nr 5 mark/mudel: VOLVO WIIMA B9M 

Valmistamisaasta: 1983 

Vin-kood: YV3B9M06000005903 

Ülevaatus: Puudub kehtiv ülevaatus 

Riiklik reg nr: 948TAK 

Inventari nr: 2948 

Läbisõit: Ca 562770 km 

Puudused: Sõiduk ei ole juba paar aastat sõitnud, on kasutusel olnud 

varuosade laona. Registrist kustutatud 2017. aasta lõpus. 

Asukoht: Kadaka tee 62a 

 

 
 



 

    

Sõiduki nr 6 mark/mudel: VOLVO DELTA B9M-46 

Valmistamisaasta: 1988 

Vin-kood: YV39MGC15JA016670 

Ülevaatuse aeg: 11.2020 

Riiklik reg nr: 999TAK 

Inventari nr: 2999 

Läbisõit: 773977 

Puudused: Raami, kere ja sellele kinnitatavate osade remont ehk konstruktsiooni 

kandevelement on korrodeerunud. Vajalik mootori kapitaalremont, 

väljalasketorude ja summutite vahetamine, heitgaasisüsteemi osade 

kinnitamine, põranda remont. Pidurisüsteemi õhu lekked ees ja taga. 

Kere vajab üle värvimist. Ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht:  Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 



      

 

Sõiduki nr 7 mark/mudel: SCANIA Omnicity CN94UA 6X2 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839876 

Ülevaatuse aeg: 09.2021 

Riiklik reg nr: 401TAK 

Inventari nr: 3401 

Läbisõit: 2122357 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust 

ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 



     

Sõiduki nr 8 mark/mudel: SCANIA Omnicity CN94UA 6X2 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839567 

Ülevaatuse aeg: 09.2020 

Riiklik reg nr: 412TAK 

Inventari nr: 3412 

Läbisõit: 864591 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline 

Asukohta: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

         



Sõiduki nr 9 mark /mudel: SCANIA Omnicity CN94UA 6X2 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839567 

Ülevaatuse aeg: 09.2020 

Riiklik reg nr: 426TAK 

Inventari nr: 3426 

Läbisõit: 972547 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

       

Sõiduki nr 10 mark/mudel: SCANIA Omnicity CN94UA 6X2 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839829 

Ülevaatuse aeg: 11.2020 

Riiklik reg nr: 427TAK 

Inventari nr: 3427 

Läbisõit: 1154012 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust, klaaside vahetust, ülevärvimist. Ei ole 

liikumisvõimeline 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 



 

 

    

  



Sõiduki nr 11 mark/mudel: SCANIA Omnicity CN94UA 6X2 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839991 

Ülevaatuse aeg: 09.2020 

Riiklik reg nr: 428TAK 

Inventari nr: 3428 

Läbisõit: 1126730 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust, klaaside vahetust, ülevärvimist. Sõiduk ei ole 

liikumisvõimeline. 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

       

Sõiduki nr 12 mark/mudel: VOLVO SÄFFLE B12M 

Valmistamisaasta: 2005 

Vin-kood: YV3R9F8205A103640 

Ülevaatuse aeg: puudub 

Riiklik reg nr: 526TAK 

Inventari nr: 3526 

Läbisõit: 975998 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust, klaaside vahetust.  Ei ole liikumisvõimeline 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 



       

Sõiduki nr 13 mark/mudel: SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY 

Valmistamisaasta: 2001 

Vin-kood: YS4N6X20001839877 

Ülevaatuse aeg: puudub 

Riiklik reg nr: 314TAK 

Inventari nr: 2314 

Läbisõit: 978516 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

 

      



Sõiduki nr 14 mark/mudel: VOLVO SÄFFLE B12M 

Valmistamisaasta: 2003 

Vin-kood: YV3R9F8113A001168 

Ülevaatuse aeg: 10.2020 

Riiklik reg nr: 542TAK 

Inventari nr: 3542 

Läbisõit: 964463 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete 

vahetust. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 

      

Sõiduki nr 15 mark/mudel: SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY 

Valmistamisaasta: 2002 

Vin-kood: YS4N6X20001841161 

Ülevaatuse aeg: 02.2021 

Riiklik reg nr: 008TAK 

Inventari nr: 1008 

Läbisõit: 1049254 

Puudused: Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, 

üle värvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats) 



    

Sõiduki nr 16 mark/mudel: VOLVO WIIMA B9M 

Valmistamisaasta: 1986 

Vin-kood: YV39MGC13GA012769 

Ülevaatuse aeg: Kehtiv ülevaatus puudub 

Riiklik reg nr: 371ASO 

Inventari nr: 2977 

Läbisõit: ca 444194 km 

Puudused: Vajab raami, kere ja sellele kinnitatavate osade remonti ehk 

konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud. Vajalik mootori 

kapitaalremont, väljalasketorude ja summutite vahetamine, 

heitgaasisüsteemi osade kinnitamine. Pidurisüsteemi õhu lekked 

ees ja taga. Kere vajab üle värvimist. Ei ole liikumisvõimeline. 

Asukoht: Kadaka tee 62a 

     

 

 



Busside asuvad Kadaka tee 62a ja Saha Loo tee 5 (bussi kirjelduse juures on asukoht välja toodud). 

Bussid on maanteeameti registrist maha võetud. Bussid omal jõul territooriumilt ära ei liigu ja need 

tuleb haagise või puksiiriga ära vedada.  

Eelneval kokkuleppel on võimalik busse koha peale vaatama tulla tööpäevadel. Busside vaatamiseks 

saatke teade e-posti aadressile merilii.laanepere@tallinnlt.ee. 

 

Pakkumuse esitamisel tuleb pakkuda hind mille maksate TLTle kõigi kuueteistkümne (16) bussi eest.  

 

Tulenevalt tekkinud ruumipuudusest territooriumil tuleb peale eduka pakkumuse teate saamist võitjal 

bussid müüja juurest ära vedada 14. kalendripäeva jooksul. Selleks tuleb ära vedamise kuupäev 

kooskõlastada ja kinnitada müüja juures, et oleks tagatud ostjale sissepääs territooriumile.  
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