
 
       Konfidentsiaalne 

 

Kutse osaleda kirjalikul enampakkumisel „Kasutatud 10 normaal- ja 25 liigendbussi müük“ 

            

 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab kirjaliku enampakkumise kasutatud 

ja liikumiskõlbuliku 10 normaalbussi ning 25 liigendbussi müümiseks.   

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus kirjalikul enampakkumise vastavalt käesolevas 

pakkumuse esitamise ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt müüdava veeremi loetelu ja paiknemine on toodud lisas 2.  

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 27.07.2021 kell 14:00. 

2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile Merilii.Laanepere@tlt.ee märkides teemaks 

(subject) „Kasutatud 10 normaal- ja 25 liigendbussi müük“, mitte avada enne 27.07.2021 

kell 14:00. 
2.3. Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele ega või olla 

mistahes viisil eksitav. 

2.4. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. 

2.5. Pakkumus tuleb esitada PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatuna pakkuja esindamiseks 

õigustatud isiku poolt. 

2.6. Pakkumus peab sisaldama järgnevat informatsiooni: 

2.6.1. Täidetud pakkumuse vorm (lisa 4), kus tuleb ära märkida kas bussid ostetakse sõidukitena 

või romusõidukitena. 

2.6.2. Romusõidukitena ostes, tuleb Pakkujal esitada vastav keskkonnaluba koos pakkumusega, 

mis lubab Pakkujal romusõidukeid käidelda mingilgi viisil. 

2.6.3. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta kaks kohta 

pale koma ja müügitehingule käbemaksu lisandumisel (Eesti siseselt sõidukitena müümisel) 

koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema sisestatud kutsele lisatud 

pakkumuse vormile. 

2.6.4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva vältel alates 

pakkumuse esitamise tähtpäevast. 

3. Pakkujale esitatavad nõuded: 

3.1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel. 

3.2. Pakkuja kes ostab bussid romusõidukitena, peab omama vastavat keskkonnaluba, mis annab 

Pakkujale õiguse romusõidukitega tegelemiseks. 

4. Läbirääkimised 
4.1. TLT alustab vajadusel läbirääkimisi, teatades pakkujale läbirääkimiste aja ja läbiviimise 

täpse korra. 

4.2. Pakkujatel on õigus teha ettepanek läbirääkimisteks nii enne pakkumuste esitamist kui ka 

pärast pakkumuste esitamist. 

4.3. TLT-l ja pakkujal on õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse esitamise ettepanekus olevate 

tingimuste (sh tehnilise kirjelduse, lepingutingimuste jms), pakkumuse ja maksumuse üle. 

Läbirääkimised toimuvad kirjalikus vormis või protokollituna. 

4.4. Läbirääkimiste tulemus on optimaalseim TLT vajadusi rahuldav pakkumus. 

4.5. Kui pakkuja ei soovi läbirääkimistel osaleda või ei vasta kirjalikule järelepärimisele, võib 

TLT tema pakkumuse kui mittevastava tagasi lükata. 

4.6. Läbirääkimised toimuvad eesti keeles kirjavahetuse (sh e-post) teel, kui pooled ei lepi kokku 

läbirääkimiste pidamist suuliselt koosoleku vormis. Läbirääkimisi juhib TLT. 

5. Pakkumuste hindamine 
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5.1. TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele) vastavaid 

pakkumusi.  

5.2. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

5.3. Pakkumuse maksumus – maksimaalselt 100 punkti. Suurima kogumaksumusega pakkumus 

saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem 

ja arvutatakse valemiga: "suurim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal (100)" 

6. Lepingu põhitingimused 

6.1. 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.  

6.2. Eduka pakkujaga sõlmitakse sellekohane leping, millega garanteeritakse, et kõik nimekirjas 

bussid müüakse pakkumuses tehtud hinnaga edukale pakkujale.  

6.3. 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.  

6.4. Ülejäänud tasu makstakse vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele, mille väljastamise aluseks 

on faktiliselt Ostjale üleantud Busside arv.  

6.5. Kõik bussid tuleb ostjal ära vedada 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. 

 

Lisad 

Lisa 1. Tehniline kirjeldus 

Lisa 2. Müüdava veeremi loetelu ja paiknemine 

Lisa 3. Müügilepingu projekt; 

Lisa 4. Pakkumuse vorm. 
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Lisa 1 

 

Tehniline kirjeldus 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport soovib müüa 35 (kolmkümmend viis) kasutatud 

liikumisvõimelist bussi, millest 10 tk on normaalid ja 25 tk liigendbussid.  

Bussid asuvad Saha-Loo põik 4 territooriumil. Bussid on kasutatud ja olnud sõidus kuni müümise 

hetkeni. Müüdavate busside komplekti kuuluvad ka rehvid, müüja neid tagasi ei soovi. Bussidest on 

eemaldatud infotablood ning valideerimisseadmed, mistõttu võivad bussid seest veidi kahjustatud 

olla. Samuti võib osadel olla mingeid osasid eemaldatud. Kõik eemaldatud osad on loetletud lisas 2 

müüdava veeremi loetelus. 

Pakkumuse esitamisel tuleb pakkuda hind iga bussi kohta ning kokku kõigi kolmekümne viie (35) 

bussi eest. Pakkumises palume ka ära märkida, kas soovite osta bussid utiliseerimiseks vanarauana 

või sõidukitena.  

 

Vanametallina ostes teostab Müüja enne üleandmist busside Transpordiameti registrist 

mahakandmise. 

 

Sõidukitena ostes tuleb arvestada, et Aktsiaselts Tallinna Linnatransport ei müü busse koos 

registreerimisnumbriga. Ostja kohustub sõidukite registreerimismärgid andma hoiule 

Transpordiameti liiklusregistri Tallinna büroole korduvkasutamiseks Aktsiaseltsi Tallinna 

Linnatransport poolt. 

 

Peale eduka pakkumuse teate saamist ning müügilepingu allkirjastamist peab võitja bussid müüja 

juurest Saha-Loo tee 4 platsilt ära viima 30. kalendripäeva jooksul. Selleks tuleb ära viimise alguse 

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

 

Saha-Loo põik 4 platsil seisvate bussidega (lisa 2 nimekirjas ära märgitud) on võimalik tutvuda 

tööpäevadel ajavahemikul 9.00-15.00 eelneval kokkuleppel. Selleks palume saata busside 

vaatamise soov kirjalikult e-posti aadressile Merilii.Laanepere@tlt.ee. Tutvuda võimaldatakse 

alates 30.06.2021 kuni 2 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega ehk viimane tutvumise 

päev on 23.07.2021.  
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