Kinnitatud direktori
…..10.2018
käskkirjaga nr ……

Tartu Kutsehariduskeskuse kasutuses oleva Põllu 11 söökla köögi seadmete suulise
ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

1. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Toomas
Lelumees , liikmed Urmas Lill , Sirje Urm ja Ülo Pihl.
2. Viiakse läbi suuline enampakkumine Tartu linnavara eeskirja eeskiri jagu 3, §18-19; jagu
5, §26-35 alusel.
3. Enampakkumise tingimustega ja seadmetega saab tutvuda 16. oktoobril 2018.aastal kell
14:30 aadressil Tartus , Põllu 11 (sööklas).
4. Enampakkumisest saab osa võtta ainult pakkujaks registreeritud isik (pakkuja).
5. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna
määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine)
ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
2) kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on linna ees täitmata võlaõiguslikest
lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
6. Enampakkumise osavõtumaks 10 € ja tagatisraha 50 € tasuda Tartu Linnavalitsuse
arveldusarvele nr EE311010220026922013 SEB –s, viitenumber 18609178000008
(märgusõna „TKHK Põllu 11 söökla seadmete enampakkumine), hiljemalt 18. oktoober
2018.a.
7. Enampakkumise osavõtumaksu ei tagastata, tagatisraha arvestatakse enampakkumise
võitnud isikul ostusumma hulka, ülejäänud enampakkumisest osavõtnud isikutele
tagatisraha tagastatakse.
8. Enampakkumise alghinnad: vt. Lisa 1
9. Enampakkumise samm on 10 eurot või selle kordne.
10. Enampakkumine toimub 18 oktoobril 2018.aastal kell 15:00 aadressil Tartu, Põllu 11 A
sööklas.
11. Enampakkumisel osalemiseks registreerimisel peab isik avaldama oma nime, elu- või
asukoha ja isiku- või registrikoodi ning esitama komisjonile järgmised dokumendid:
- isikut tõendav dokument
- volitusi tõendavad dokumendid
- osavõtumaksu ja tagatisraha tasumist tõendav dokument.
12. Enampakkumisest osa võtta soovivad isikud registreeritakse. Pakkujana registreerunud
isikud annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.
13. Pakkujaid, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente osavõtumaksu ja
tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad punktis 4 nimetatud isikute hulka,
enampakkumisest osa võtta ei lubata.
14. Pakkujale väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.
15. Enampakkumise komisjoni tutvustab enne enampakkumise toimumist enampakkumise
kulgu ja kaebuste esitamise korda, kuulutab välja enampakkumise alghinna ja
enampakkumise sammu ning tutvustab pakkujaid.
16. Pakkuja annab enampakkumise komisjonile märku registreerimisnumbri tõstmisega ning
teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise komisjonilt
vastava loa.
17. Enampakkumise komisjon kuulutab enampakkumise lõppenuks haamrilöögiga pärast
kõrgeima pakkumuse kolmekordset teatamist.

18. Enampakkumise võitja (kõrgeima pakkumise teinud pakkuja) on kohustatud sõlmima
ostulepingu kohe peale enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
19. Enampakkumise võitja on kohustatud ostetud vara ära viima hiljemalt 22.10.2018.a.

Lisa 1
Seadme nimetus
Alusraam Kupperi ahjudele
Aura konvektsiooniahi 110CEP
Elektripliit dieta FS40
Kiirjahutuskapp Metos FR3
Külmkapp S-147S valge
Külmkapp S-147 valge
Külmutuskapp S-147S valge
Külmvitriin Metos Luxus KL 1200-3
Külmvitriin 1200mm
Lauad roostevabast materjalist
Marmiit Metos Proff BM-800-TDRL-TDR
Nõudepesumasin Ecostar 545D
Pesumasin AWO/D 7500
Roostevabast terasest söökla komplekt (valamu)
Taldrikutejagaja Metos Proff PDW
Töölaud 2400x700x880
Töölaud 2400x700x880
Töölaud riiuli ja kahe valamuga 1200*700*900
Valamukapp

Soetamise
aasta
25.01.2008
29.11.2006
28.06.2004
14.12.2006
14.12.2006
01.09.2002
19.11.2002
11.12.2008
03.09.2009
01.09.2002
11.12.2008
28.06.2004
11.12.2008
01.09.2002
11.12.2008
15.04.2003
15.04.2003
18.06.2007
30.09.2005

Soetamisvää
rtus
196,85 €
6 202,31 €
1 556,25 €
5 023,09 €
1 505,71 €
1 486,22 €
1 789,53 €
3 075,43 €
2 798,44 €
1 227,10 €
1 426,80 €
2 768,01 €
379,08 €
1 322,97 €
696,85 €
429,98 €
429,98 €
381,00 €
896,55 €

Alghind €-s
30
300
300
200
50
50
50
50
30
30
100
50
10
100
50
75
75
50
20

