
OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK OSA VÕÕRANDAMISE AVALIKU KIRJALIKU 

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

 
 

7. juuli 2021. a

 
I ÜLDTINGIMUSED

 
1.1. OÜ Tartu Linna Polikliinik (registrikood 10833095) osa võõrandamise enampakkumise 

korraldaja on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi "Korraldaja").

 
1.2. Enampakkumisel võõrandatakse Tartu linnale kuuluv OÜ Tartu Linna Polikliinik (edaspidi ka 

Osaühing) osa nimiväärtusega 2 557 eurot. Tartu linn on osaühingu ainuosanik.

 
1.3. OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamise enampakkumise:

1.3.1. alghinnaks on 27 500  (kakskümmend seitse tuhat viissada) eurot;

1.3.2. osavõtutasuks on 275 (kakssada seitsekümmend viis) eurot;

1.3.3. tagatisraha suuruseks on 2 750 (kaks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot.

 
1.4. Enampakkumisest osavõtja (edaspidi "Pakkuja") peab andma oma pakkumuses kinnituse, et:

1.4.1. on teadlik Osaühingu osa omandamisega tekkivatest õigustest ja kohustustest, on 

põhjalikult tutvunud ja teadlik Osaühingu finants- ja majanduslikust seisukorrast ning varalistest 

õigustest ja kohustustest;

1.4.2. ostab Osaühingu osa ja omandab Osaühingu kui ettevõtte seisukorras nagu see on ja ei esita 

Korraldaja vastu Osaühingu seisukorra ja muude omadustega seoses mistahes nõudeid ja loobub 

kõikidest oma seesugustest nõuetest, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel;

1.4.3. nõustub enampakkumise tingimustega.

 
1.5. Pakkuja kohustub esitama pakkumuse lõpphinnale Osaühingu osa eest.

 
1.6. Pakkuja pakkumus on kehtiv ja ei kuulu tagasivõtmisele.

 
1.7. Pakkumuste avamise järgselt kontrollitakse pakkumuste vastavust enampakkumise 

tingimustele, sh kas on tasutud osavõtutasu ja tagatisraha ning kas on antud kõik nõutud 

kinnitused. Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse. Enampakkumise võitjaks 

tunnistatakse Pakkuja, kelle pakkumuse summa on suurim.

 
1.8. Pakkuja ei või esitada pakkumuses enampakkumise tingimustes mittesisalduvaid täiendavaid 

tingimusi. Kui Pakkuja on seda siiski teinud, võib Korraldaja sellise pakkumuse tagasi lükata. Kui 

Korraldaja sellist pakkumust tagasi ei lükka, siis vaatamata sellele ei ole Pakkujal õigust nõuda, et 

Osaühingu osa võõrandamislepingusse võetaks tema poolt esitatud täiendavad tingimused.

 
1.9. Kõik enampakkumisel osalemise kulud jäävad Pakkuja kanda ja Korraldajal ei ole ühelgi 

juhul kohustust kulude hüvitamiseks. Kui Korraldaja tunnistab enampakkumise nurjunuks või 

lükkab ühe või kõik pakkumused tagasi, siis ei hüvita Korraldaja Pakkujatele pakkumuse 

esitamise ja ettevalmistamisega seotud kulusid.

 
1.10. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse Osaühingu osa võõrandamisleping. Leping sõlmitakse 

ühe (1) kuu jooksul Tartu Linnavalitsuse vastavasisulise korralduse vastuvõtmisest. Kui 

enampakkumise võitja võõrandamislepingut ette nähtud aja jooksul ei sõlmi, kaotab ta õiguse 

lepingut sõlmida ja linnavalitsus tunnistab korralduse kehtetuks ja enampakkumine on nurjunud. 

Sellisel juhul ei tagastata enampakkumise võitnud Pakkujale tema poolt tasutud tagatisraha.

 
1.11. Osaühingu osa müügihind tuleb täielikult tasuda enne võõrandamislepingu sõlmimist.

 

.



 
1.12. Osaühingu osa võõrandamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

 
II INFORMATSIOONI ANDMINE

 
2.1. Enampakkumise tingimuste ja Osaühingu finantsaruannete, majandustegevuse ning varade 

kohta saab teha järelepärimisi ja esitada küsimusi e-posti teel (e-post: lv@tartu.ee, märksõna: 

Polikliiniku osa võõrandamine). Küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

 
III OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA

 
3.1. Pakkumuse esitamise eelduseks on:

3.1.1. osavõtutasu tasumine summas 275 (kakssada seitsekümmend viis) eurot hiljemalt 22. juulil 

2021. a Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE241010102030232008 SEB Pangas. Tasumisel 

tuleb kasutada viitenumbrit 30109213000001 ja selgitusse märkida "Polikliiniku müügi 

osavõtutasu".

3.1.2. tagatisraha tasumine summas 2 750 (kaks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot hiljemalt 22. 

juulil 2021. a Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE241010102030232008 SEB Pangas. 

Tasumisel tuleb kasutada viitenumbrit 30109213000001 ja selgitusse märkida „Polikliiniku müügi 

tagatisraha“.

 
3.2. Osavõtutasu ei tagastata ühelgi juhul. Osavõtutasu ei kohusta Osaühingut ega Korraldajat 

koostama ega väljastama uusi dokumente ega looma uusi faile või aruandeid, mida varem ei ole 

koostatud. 

 
3.3. Enampakkumise võitnud Pakkuja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise 

võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena. Teistele enampakkumisel osalejatele 

tagastatakse tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

 
IV ENAMPAKKUMISEL OSALEMINE JA PAKKUMUSE STRUKTUUR

 
4.1. Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada kõikidele enampakkumisel kehtestatud 

tingimustele vastav dokumentatsioon eesti keeles ühes kinnises pakendis (ümbrikus), millele on 

kantud järgnevad andmed:

4.1.1. Märksõna "OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamine";

4.1.2. "Pakkumus".

NB! Ümbrik või muu pakkumust sisaldav pakend ei tohi sisaldada Pakkuja logo, kaubamärki, 

värve või mõnda muud Pakkujat identifitseerimist võimaldavat kujundit jms selleks, et välistada 

Pakkuja identifitseerimist enne pakkumuse avamist.

 
4.2. Pakendisse peavad olema lisatud järgmised dokumendid ehk pakkumus peab olema koostatud 

järgneva struktuuri kohaselt ja sisaldama:

4.2.1. Pakkuja nimi, aadress, sidevahendid;

4.2.2. nõutavad kinnitused (punkt 1.4.);

4.2.3. tõendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4.2.4. pakkumus: summa eurodes (esitatud numbriga ja sõnadega);

4.2.5. andmed kellele ja millisele arveldusarvele tagastada enampakkumise mittevõitnud Pakkuja 

tagatisraha;

4.2.6. pakkumuse allkirjastaja volitust tõendav dokument, kui pakkumuse allkirjastaja ei ole 

kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse.

NB! Pakkumus ja sellega koos esitatud dokumentide iga lehekülg peab olema allkirjastatud 

esindusõigust omava isiku poolt ning kandma allkirjastamise kuupäeva.

 



 
V PAKKUMUSE ESITAMINE, AVAMINE JA TULEMUSTEST TEAVITAMINE

 
5.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 23. juulil 2021. a kell 11:00 ühes kinnises pakendis, 

rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakkumuse võimalikust eelnevast avamisest.

 
5.2. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud 

vääramatu jõu toime realiseerimise võimaluse. 

 
5.3. Pakkumus tuleb esitada Korraldaja asukohta aadressil:

Raekoja plats 1a, Tartu linn (Tartu Raekoda), II korrus, vastuvõturuum.

 
5.4. Korraldaja märgistab pakkumuse laekumise järjekorras numbritega, kandes numbri pakendile. 

Pakkumuse üleandmisel Korraldajale väljastatakse soovi korral pakkumuse toonud isikule vastav 

allkirjastatud õiend.

NB! Kui pakkumuse pakendile ei ole kantud nõutud kirjeid ja/või märksõna, ei vastuta Korraldaja 

ümbriku eksliku avamise või mujale suunamise eest ning Pakkujal puudub õigus vastavasisuliste 

pretensioonide esitamiseks.

 
5.5. Pakkumused avatakse 23. juulil 2021. a kell 11:10 järgneval aadressil: 

Raekoja plats 1a, Tartu linn (Tartu Raekoda), III korrus, istungite ruum.

 
5.6. Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll. Korraldaja teavitab kirjalikult 

enampakkumiste tulemustest kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid 5 tööpäeva jooksul pärast 

enampakkumise toimumist. 

 
5.7. Enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsustab Tartu Linnavalitsus 5 tööpäeva jooksul 

enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest.

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Mölder Merle Liivak Herdis Nuut

enampakkumiskomisjoni enampakkumiskomisjoni enampakkumiskomisjoni

esimees liige liige

 


