Konfidentsiaalne
Kutse osaleda kirjalikul enampakkumisel „Transpordivahendite müük utiliseerimiseks“

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab kirjaliku enampakkumise kasutatud
utiilsete transpordivahendite müümiseks.
TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus kirjalikul enampakkumise vastavalt käesolevas
pakkumuse esitamise ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele:
1.
TLT poolt müüdavate transpordivahendite loetelu ja paiknemine on toodud lisas 1.
2.
Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele:
2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 23.11.2021 kell 14:00.
2.2. Pakkumus
esitatakse
TLT
e-posti
aadressitele
Merilii.Laanepere@tlt.ee
ja
Katrin.Rannama@tlt.ee märkides teemaks (subject) „Transpordivahendite müük
utiliseerimiseks“, mitte avada enne 23.11.2021 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 3), kus tuleb anda ostetavate transpordivahendite
tonni hind.
2.6.2. Pakkuja peab pakkumusele juurde lisama kirjelduse, kus ja kuidas toimub müüdavate
transpordivahendite kaalumine Müüja esindaja juuresolekul, et fikseerida reaalsed
transpordivahendite kaalud.
2.6.3. Pakkujal tuleb esitada vastav keskkonnaluba koos pakkumusega, mis lubab Pakkujal
romusõidukeid käidelda mingilgi viisil.
2.6.4. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ilma koma
kohtadeta ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.
2.6.5. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva vältel alates
pakkumuse esitamise tähtpäevast.
3.
Pakkujale esitatavad nõuded:
3.1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel.
3.2. Pakkuja peab omama vastavat keskkonnaluba, mis annab Pakkujale õiguse romusõidukitega
tegelemiseks.
4.
Pakkumuste hindamine
4.1. TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele) vastavaid
pakkumusi.
4.2. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
4.3. Pakkumuse maksumus – maksimaalselt 100 punkti. Suurima tonni hinnaga pakkumus saab
maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja
arvutatakse valemiga: "suurim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal (100)"
5.
Lepingu põhitingimused
5.1. Transpordiahendite üleandmine ja vastuvõtmine toimub akti alusel kuhu on kirja pandid
transpordivahendite kaalud ning tulenevalt Pakkuja esitatud tonni hinnast välja kujunenud
maksumus ning vastav jäätmekood.
5.2. Eduka pakkujaga sõlmitakse sellekohane leping, millega garanteeritakse, et kõik nimekirjas
olevad transpordivahendid müüakse pakkumuses tehtud hinnaga edukale pakkujale.

5.3.
5.4.

Transpordivahendite tasu makstakse vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele, mille
väljastamise aluseks on faktiliselt Ostjale üleantud transpordivahendite kaalu alusel tulenev
maksumus.
Saha Loo põik 4 platsil paiknevad transpordivahendid tuleb ostjal ära vedada hiljemalt
30.11.2021 ning Kadaka tee 62a paiknevad transpordivahendid hiljemalt 03.12.2021.

Lisad
Lisa 1. Tehniline kirjeldus;
Lisa 2. Müügilepingu projekt;
Lisa 3. Pakkumuse vorm.
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Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport soovib müüa 5 (viis) kasutatud utiilest transpordivahendit,
millest on bussid 4 tk ning platvormtõstukiga sõiduk 1 tk.
Kõik transpordivahendid on kasutatud ja kuuluvad utiliseerimisele. Müüdavate transpordivahendite
komplekti kuuluvad ka rehvid, müüja neid tagasi ei soovi.
Järgnevalt on ära toodud müüdavate transpordivahendite andmed ja paiknemise asukoht.
Transpordivahend 1:
Valmistamisaasta:
Vin-kood:
Ülevaatuse aeg:
Riiklik reg nr:
Inventari nr:
Läbisõit:
Tuvastatud puudused:
Asukoht:
Transpordivahend 2:
Valmistamisaasta:
Vin-kood:
Ülevaatuse aeg:
Riiklik reg nr:
Inventari nr:
Läbisõit:
Tuvastatud puudused:
Asukoht:
Transpordivahend 3:
Valmistamisaasta:
Vin-kood:
Ülevaatuse aeg:
Riiklik reg nr:
Inventari nr:
Läbisõit:
Tuvastatud puudused:

SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY
2002
YS4N6X20001841159
08.2021
009TAK
1009
858811
Vajab mootori kapitaalremonti, veermiku ja põranda remonti.
Bussilt on demonteeritud istmed.
Saha-Loo põik 4, Alekon Cargo territoorium
VOLVO SÄFFLE B12M
2002
YV3R9F8153A001173
puudub
063TAK
1063
935403
Vajab mootori kapitaalremonti, põranda ja veermiku remonti,
istmete vahetust.
Saha-Loo põik 4, Alekon Cargo territoorium

Asukoht:

SCANIA P92ML 4X2LS 38KKL
1987
YS2PM4X2Z01121215
puudub
238BJH
5943
200779
Vajab mootori kapitaalremonti, roolisüsteemi remonti, kere
vajab remonti ja värvimist ning käärtõstuk vajab remonti.
Saha-Loo põik 4, Alekon Cargo territoorium

Transpordivahend 4:
Valmistamisaasta:
Vin-kood:
Ülevaatuse aeg:
Riiklik reg nr:
Inventari nr:
Läbisõit:
Tuvastatud puudused:

VOLVO B9S
2007
YV3S6K5277A121210
02.2022
236TAK
2236
778346
Vajab mootori kapitaalremonti, veosilla remonti, käigukasti
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remonti, põranda remonti, roolikarbi remonti, kere juhtbloki
vahetust.
Kadaka tee 62a

Asukoht:
Transpordivahend 5:
Valmistamisaasta:
Vin-kood:
Ülevaatuse aeg:
Riiklik reg nr:
Inventari nr:
Läbisõit:
Tuvastatud puudused:
Asukoht:

VOLVO B9S
2007
YV3S6K52X7A121072
03.2022
316TAK
2316
822604
Vajab mootori kapitaalremonti, pidurite remonti, käigukasti
remonti, põranda remonti, roolikarbi remonti, 2 klaasi vahetust,
lõõtsa alumise katte vahetust, istmete vahetust.
Kadaka tee 62a

Enne pakkumise esitamist peab Pakkuja transpordivahenditega tutvuma, et veenduda soovis
need osta. Pakkumuse esitamisel tuleb pakkuda hind transpordivahendi tonni kaalu kohta,
kuhu sisse kuulub kogu transpordivahend koos kõigi lisadega, mis transpordivahendil üleandmise
hetkel küljes on. Lõplik transpordivahendite hind selgub peale transpordivahendite üleandmist ja
koos Müüja esindajaga üle kaalumist.
Transpordivahendite kaalumine peab toimuma Müüja esindaja juuresolekul. Pakkumusega
koos tuleb esitada kirjeldus kus ja kuidas toimub transpordivahendite kaalumine Müüja
juuresolekul.
Transpordivahendite transport on Pakkuja korraldada ja Pakkuja kulu.
Müüja teostab
mahakandmise.

enne

üleandmist

kõikide

transpordivahendite

Transpordiameti

registrist

Peale eduka pakkumuse teate saamist ning müügilepingu allkirjastamist peab võitja
transpordivahendid müüja juurest ära viima Saha Loo põik 4 aadressilt hiljemalt 30.11.2021 ja
Kadaka tee 62a platsilt hiljemalt 03.12.2021. Selleks tuleb ära viimise alguse kuupäev
kooskõlastada ja kinnitada müüjaga, et oleks tagatud ostjale sissepääs territooriumitele.
Transpordivahenditega on võimalik tutvuda tööpäevadel ajavahemikul 9.00-15.00 eelneval
kokkuleppel. Selleks palume saata transpordivahendite vaatamise soov kirjalikult e-posti aadressile
Merilii.Laanepere@tlt.ee.

4

