Kutse osaleda kirjalikul enampakkumisel „Kasutatud 13 normaalbussi ja 23 liigendbussi müük
utiliseerimiseks“

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab kirjaliku enampakkumise kasutatud ja
liikumiskõlbuliku 13 normaalbussi ning 23 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 on toodud lisas 2.
2.
Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele:
2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 22.12.2021 kell 14:00.
2.2. Pakkumus
esitatakse
TLT
e-posti
aadressidele
Katrin.Rannama@tlt.ee
ja
Tatjana.Kovaljova@tlt.ee märkides teemaks (subject) „Kasutatud 13 normaalbussi ja 23
liigendbussi müük“, mitte avada enne 22.12.2021 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 esitada ostetavate transpordivahendite
tonni hind.
2.6.2. Pakkujal tuleb esitada vastav keskkonnaluba koos pakkumusega, mis lubab Pakkujal
romusõidukeid käidelda mingilgi viisil.
2.6.3. Pakkuja peab pakkumusele juurde lisama kirjelduse, kus ja kuidas toimub müüdavate
transpordivahendite kaalumine Müüja esindaja juuresolekul, et fikseerida reaalsed
transpordivahendite kaalud. Kaalumine peab toimuma Tallinnas või Harjumaal.
2.6.4. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta kaks kohta
peale koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.
2.6.5. 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 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.
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Läbirääkimised toimuvad eesti keeles kirjavahetuse (sh e-post) teel, kui pooled ei lepi kokku
läbirääkimiste pidamist suuliselt koosoleku vormis. Läbirääkimisi juhib TLT.
Pakkumuste hindamine
TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele) vastavaid
pakkumusi.
Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
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)"
Lepingu põhitingimused
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.
Eduka pakkujaga sõlmitakse sellekohane leping, millega garanteeritakse, et kõik nimekirjas
bussid müüakse pakkumuses esitatud tonni hinnaga edukale pakkujale.
Bussid tuleb ostjal ära vedada 3. tööpäeva jooksul alates Müüjalt vastava teate saamist.
Bussid antakse Müüja poolt Ostjale üle hiljemalt 28.02.2022.

Lisad
Lisa 1. Tehniline kirjeldus;
Lisa 2. Müüdava veeremi loetelu;
Lisa 3. Müügilepingu projekt;
Lisa 4. Pakkumuse vorm.
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