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KUTSE PAKKUMUSE ESITAMISEKS

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) kutsub Teid esitama pakkumust
territooriumi(te) rendile võtmiseks. TLT annab pikaajalisele rendile territooriumid aadressil
Pilvetee tn 8, 12618 Tallinn ja J.Sütiste tee 27a, 13420 Tallinn. Territooriumid antakse rendile
koos olemasolevate infrastruktuuridega, mille nõuetele vastava hoolduse ja korrasoleku eest
vastutab rentnik.

1. Anname rendile ca 3000 m2 endise kütusehoidla territoorium Pilvetee tn 8
kinnistul  Tegemist on osaliselt asfalteeritud ning avatud territooriumiga, mille perimeetrit
ümbritseb ühest küljest roheala ning teisest küljest amortiseerunud võrkaed. Tegemist on
endise tankla territooriumiga, mis tänaseks enam ei funktsioneeri.
Territooriumil asub amortiseerunud tankimisseade ja selle varikatus. Üks väike puidust
abihoone kunagise tanklaoperaatori töökohana. Lisaks asub territooriumil tuletõrje veevõtu
koht (“mägi“) ning maalaused kütusemahutid. Territooriumil on olemas elektri kasutamise
võimalus.
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Vajadusel rentnik hangib ja korraldab territooriumi tarastamisega ning valvestamisega
seonduva. Muuhulgas lasub rentnikul kohustus hooldada haljastust (muruniitmine, võsaraie,
puude hoolduslõikus, vajadusel raielubade taotlemine, lume koristus- ja vajadusel äravedu
jne).

2. Anname rendile ca 1280 m2 betoneeritud territooriumi J.Sütiste tee 27a kinnistul
Tegemist on kunagise busside- lõpp peatuse seisuplatsiga. Tegemist on kinnise
territooriumiga, mida ümbritseb amortiseerunud võrkaed. Sütiste tee poolses küljes on olemas
värav territooriumile pääsemiseks. Vee- ja kanalisatsiooni ühendus puudub. Elektriühendus
tuleb rentnikul välja ehitada omal kulul. Vajadusel hangib ja korraldab piirdeaia
rekonstrueerimise ning territooriumi valvestamise rentnik.
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3. Anname rendile ca 1042 m2 betoneeritud territooriumi J.Sütiste tee 27a kinnistul
Territooriumi saab rendile võtta alates 01. august 2022.a. Tegemist on avatud
territooriumiga.  Territooriumil asuv rajatis (rehvivahetuspunkt) rentimisele ei kuulu.
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NB! Sütiste tee 27a territooriumeid saab võtta rendile tervikuna või eraldiseisvatena.
Territooriumite rendile võtmisel on oluline tagada linnaliinibussidele Sütiste tee 27a kinnistul
asuvasse lõpp- peatusesse sisse- ja väljapääs ning busside parkimine ei tohi olla takistatud. 

Busside peatumis- ja parkimisala märgitud punasena.



Reg. kood 10312960               www.tlt.ee                        SEB Pank                                     Swedbank
Kadaka tee 62a, Tallinn          e-mail: tlt@tlt.ee               EE461010022001352000            EE212200221010951070 12618
Eesti/Estonia                tel: +372 643 4000            SWIFT/BIC: EEUHEE2X           SWIFT/BIC: HABAEE2X

Territooriumitega saab soovi korral tutvuda eelnevalt kirjalikult registreerides e- posti
aadressil: raili.evartson@tlt.ee.

Nõuded pakkumusele
Hinnapakkumuse väljavaliku aluseks on parim pakkumus (kõrgeim pakutud hind).
Pakkumuse alghind on 0,70 eurosendi ruutmeeter.
Pakkumus peab sisaldama rendihinda* ühes kalendrikuus eurodes ilma käibemaksuta ja koos
käibemaksuga kaks kohta pärast koma.
Pakkumuses tuleb ära märkida territooriumi kasutuselevõtu ostarve (parkla, laoplats jm).
Kirjalik pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud
esindaja poolt.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 kalendripäeva.

Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi.
Pakkumised palume saata hiljemalt 27. juuni 2022.a. kella 14:00 e- posti aadressitele:
tatjana.kovaljova@tlt.ee ja raili.evartson@tlt.ee

*Ei sisalda kommunaalkulusid. Kommunaalide eest esitab rendileandja eraldi arve vastavalt
arvestite näitudele iga kalendrikuu alguses!

Lisad:
Lisa 1 illustreerivad fotod
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Lisa 1
Pilvetee tn 8 tankla
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Sütiste tee 27a aiaga piiratud territoorium
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Sütiste tee 27a avatud territoorium
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