
 

 

 

 

Tartu Kutsehariduskeskuse kasutuses oleva Puidutöökoja seadmete suulise 

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED 

 

 

1. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Toomas 

Lelumees, liikmed Magnus Maiste, Kalle Viira, Tiiu Laid. 

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 25. märtsil 2019.aastal kell 14.30 

– 16.30 aadressil Tartus, Kopli 1 (puidutöökojas). 

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. Enampakkumises osaleja esitab 

kinnituse maksuvõlgade puudumise kohta. 

6. Enampakkumise osavõtumaks 10 € ja tagatisraha 50 € tasuda Tartu Linnavalitsuse 

arveldusarvele nr EE311010220026922013 SEB-s, viitenumber 18609178000008 

(märgusõna „TKHK Puidutöökoja seadmete enampakkumine), hiljemalt 27. märts 2019.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 27. märtsil 2019.aastal kell 14:00 aadressil Tartu, Kopli 1 B-105 

ruumis. 

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 

- maksuvõlgade puudumist tõendav kinnitus  

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 (maksetähtaeg 3. päeva) kohe peale enampakkumise tulemuste kinnitamisest.  



19. Enampakkumise võitja on kohustatud ostetud vara ära viima kolme päeva jooksul peale 

ostusumma tasumist. 

 

 

 

 

 

Lisa 1 

 

Seadme nimetus 
Soetamise 

aasta 
Soetamisvää

rtus 

Alghind €-s  
(ei sisalda 

käibemaksu) 

Kopeerfrees Griggio CE kallutatava spindliga 
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg 
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg  
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg 
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg  
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg 
Elektriline tõstelaud Elettrico EL 1000mm 90kg 
Kitsaslihvpink VOLPATO LBO60A 
Lintlihvmasin HOLZMANN 

24.05.2005 
01.09.2005 
01.09.2005 
01.09.2005 
01.09.2005 
01.09.2005 
01.09.2005 
24.10.2008 
29.06.2011 

1944,33 € 
934,18 € 
934,18 € 
934,18 € 
934,18 € 
934,18 € 
934,18 € 
4399,74 € 
1350,00 € 

500 € 
100 € 
100 € 
100 € 
100 € 
100 € 
100 € 
200 € 
100 € 

 

Oksjonil  müüdud seadmete lõpphinnale ei lisandu käibemaksu. 


