NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.2014. a nr 774-k

Narvas A. Puskini tänav Tl bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 1 kasutusse andmiseks
korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 14.05.2014 . a korraldusele nr 517-k kuuluta s Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet (edaspidi ka Amel) vä lj a avaliku kirjaliku enampakkumise linna vara - Narvas A.
Puskini tänav Tl bussipeatu se paviljoni s asuva kioski nr I pindala ga 16,0 m? üürile andmisek s,
kehtestades järgmised tingimused:
müügikoht või lillek iosk;
• kasutusala
• üürilepingu kehtivusaeg
5 aastat;
100,00 eurot kuus;
• üüritasu alghind
• osavõtutasu
38,40 eurot (sh käibemaks 6,40 eurot);
• tagatisraha
100,00 eurot.
Üürilepingu Iisatingimu sed :
• Lepingu tingimuste täitmisek s vajalike seadmete paigaldamine kioski ruumidesse linnavara
Kasutaja kulul;
• Kommunaalm aksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• Paviljoniga piirneva territooriumi hooldu skulude kompenseerimine (koristus, prügivedu);
• Kioskite välimu se (turvakardinad , sildid jne) kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga .
Enampakkumise kuulutu s ava ldati 30.05.2014. a kohalikus ajalehe s "Go rod" (nr 22).
Enampakkumine toimus 19.06.2014. a kell 11.00 Ameti ruumis aadressil Narvas, Peetri plats 3-23, tuba 2
(4. korrus) .
Kirjaliku] enampakkumi selosalemiseks tuli esitada Ameti sekretäril e asukohaga Peetr i plats 3-5 (II
korrus), 20308 Narva , kuni 18. juunin i 2014 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumin e. märkide s
ürn br ikule ainult vara aadr essi ja kioski numbri .
18.juuniks 2014 kella 16.00-ks registreeriti Ametis kaks ümbrikut.
Esimene ümbrik registreeriti 18.06.2014 . a kell 14.25 .
Osaleja Osaühing OIigarh, registrikood 10196866, esitas kõik vajal ikud dokumend id.
Pakkumise summa 100 eurot.
Teine ümbrik registreeriti 18.06.2014. a kell 15.46.
Osaleja FIE Lilia Timofejeva, registrikood 10132961, esitas kõik vajalikud dokum endid.
summa 250 euro.
Narvas A. Puskini t änav Tl bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 1 pindalaga 16
müüdi hinnaga 250,00 eur ot kuus osalejale FJE Lilia Timofejeva, registrikood 101329 61.
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Enampakkumise kohta on koostatud 19.06.20 14. a protokoll nr l-a .
Osalejad ei ole esitanud Ametile mingeid kaebusi ning proteste enarnpak kum iste ettevalmistamise või
läbiviimise kohta.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2. 1. Tuleneva lt Narva Linnavoliko gu 17.03.2005 määruse nr 14/52 .Lin navara kasutusse andm ise kord"
(edaspidi ka Kord) punktist 8 võib linnavara kasutus se andmine toimud a nii avali kul kui piiratud
osa lejate arvuga enampakkumise l (kas suuliselt, kirja likult võ i eelläbirääkimistega). Antud j uhu l
korra ldati avali k kirj alik enampakkumin e, mille va lmistas ette j a viis läbi Narva Linna Arenduse j a
Ökonoomika Amet (ed aspidi ka Amet või Enampakkumise korra ldaja) Korra punkt i 10 a lusel (alus:
Narva Linnavo likogu 2 1.03.20 13. a määrus nr 7).
2.2. Vasta valt Korr a punktil e 9 viiakse enamp akkum ine läbi j uhul, kui oma osavõtusoovi on ava ldanud
vähemalt üks pakkuja. Antud juh ul osales enampakkumises kaks osa lej at.
2.3. Korra punkt i Il kohaselt on enampakkumise korraldaj a kohustatud taga ma enampakk umise
protseduur i protokollim ise ja esitama enampakkumise tulemu sed linn avalitsu sele kinnitamiseks.
Enampakk umise läb iviimise aja ja koha määrab enampakk umise läbiviija. Lähtuva lt Korra punkti st
13 ava ldab enampa kkumise korraldaja teate enampakkumise kohta kohalikus ajalehes vähemalt 20
(kakskümmend) kalendripäeva enne enampakkumise to imumist. Ajalehekuulut uses märgitav ate
andmete loetel u määrab enampakkumise korra ldaja oma äranägemise j ärgi. Vastava lt Korra punktile
20 avaliku enampa kkumise etteva lmistam ise käigus määrab enampak kumise korra ldaja komisjoni,
mis peab olem a vähe malt kolmeliikrneline, nimetab komisjon i esimehe ja liikmed . Komisj on
kind lustab enampak kumise läbi viimise protsedu uri protoko llimise.
2.4. Tuleneva lt Korra punktist 29 enampakk umise viib läbi käeso leva Korra punktis 20 nimetatud
komisjon. Komi sjoni esimees kuulutab määratud kohas j a määratud ajal enampakkumise avatuks.
Pakkumiste arutamise käigus ava b enampakkum ise läbiviija pakkum istega es itatud ümbrikud nende
registreeri mise j ärje korras, enampa kkumise läbi viij a peab varustarna kõik pakkumised oma allkirj aga
ja kandm a need enampakkumise protok olli. Pakkumiste avamine on avali k ja se lle juures võivad
viibida kõik soovijad.
2.5. T uleneva lt Korra punktist 30 enampakkumise võitjaks tunnistatakse osa leja, kes tegi suuruselt kõige
kõrgema üüri pakkumise. Juhul , kui kaks või enam enam pakkumi ses osal ej at on teinud võrdse üüri
pakkumise, kor raldatakse nende vahel võitja selgitamiseks j ärgneva JS (viiete istkümne)
kalend ripäeva j ooksuJ suuline enampakkumine vastavalt käeso leva Korra protseduurireeg litele.
2.6. Korra punkti 41 kohas elt enampakk umise tulemu sed kinnit ab Nar va Linnava litsus oma korraldusega
ühe kuu jooksul pärast nende läb iviim ist. Enampak kumise korraldaja es itab linnaval itsusele kõ igi
komisj oni liikmete ja protokoll ij a poolt a llkirj astatud enam pakkumise läb iviim ise protokolli ning
pakkujate kaebused ja protestid.
2.7. Vastavalt Korra punktile 43 pärast enampakk umise tulemuste kinnitamist sõ lmita kse võitjaga
kasutus leping. Juhul, kui enampak kumise võitja kee ldub kahe nädal a jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamise päevast lepingu sõ lmimisest, võib linnavara komisjon tunni stad a
enampakku mise võitja lep ingu sõlmimiseks õ iguse kaotanuks. Enampakkumise korraldaja teavitab
se llest suuruse lt järgmise pakkumise tein ud osalej at. Vii mase nõusolekul kinnitab linnava litsus ta
enampakk umise võitj aks j a temaga sõ lmitakse kasutuslepi ng.
3. OTSUS
2

Kinn itada Narvas A. Puskin i tänav T I buss ipeatuse pavi ljonis asuva kioski nr I pindalaga 16,0 m
kasutusse andmiseks 19.06.2014 korraldatu d avaliku kirjali ku enampa kkumise tulemused (vas tavalt
lisatud 19.06.20 14 protokoll ile nr I-a) ning kinnitada enampak kumise võ itja ks FJE Lilia T irnofejeva,
registrikood 10132961 .
4. RAKENDU SSÄ TTED

4. J. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Narva Linna Arenduse j a Ökonoomi a Ametil teha korraldus teatavaks FJE-Ie Lilia T imofejeva.
4.3 . Korra ldust võib vaid lustada. esitad kaeb use Ta rtu Haldu skohtu Jõhvi koh tumajale 30 päeva j ooksul
~ poolt korraldu se teatavakste gemist.
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