NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .20 14. a nr 776 -k

Na rvas A. Puskini tänav TI bussipea tu se pavilj oni s as uva kioski nr 3 kas ut usse and miseks
korrald atud kirjaliku avaliku ena m pa kk umise tulemuste kinnitamine (FIE Lili a Timofej eva)
l.ASJA O L UD JA MENETLUSE KÄIK
Vastava lt Narva Linnava litsuse 14.05.2014 . a korr alduse le nr 5 17-k kuulutas Narva Linna Arenduse ja
Öko noo mika Amet (edas pidi ka Am eti vä lja ava liku kirja liku enampakkumise linnavara - Narvas A.
Puskini tänav T I bussipeatuse paviljonis as uva kiosk i nr 3 pinda laga 8,0 m2 üüri le andmiseks, kehtestades
j ärgmised tingimused :
lillekiosk ;
• kasutusa la
• üürilepingu kehtivusaeg
5 aa stat;
• üüritasu alghind
50,00 eurot kuus;
38,40 eurot (sh käibemaks 6,40 eurot);
• osa võt utasu
50,00 euro t.
• tagatisraha
Üüri leping u Iisatingimused:
• Lepingu tingimu ste tä itmiseks vaj a like seadmete paiga ldamine kioski ruumide sse linnavara
Kasutaja kulul;
• Kommunaalmakset e tasum ine vastavalt tegel ikule tarb imisele;
• Paviljoniga piirneva territooriumi hooldu skulude kom pensee rimine (koristus, prügivedu);
• Kioskite välimu se (turvakard inad, sildid j ne) kooskõ lastamine Narva Linnava litsuse
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Ameti ga.
Enampakk umise kuulutus ava ldati 30.05.2014. a kohalikus aja lehes "Gorod" (nr 22) .
Enampakkum ine toi mus 19.06.20 14. a kell I 1.00 Ame ti ruumi s aadressil Narvas, Pee tri plats 3-23, tuba 2
(4. korrus).
Kirjalikul enampakkumisel osa lemiseks tuli es itada Ameti sekretärile asu kohaga Peetr i plats 3-5 (II
korrus), 20308 Narva, kuni 18. juu nini 2014 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakku mine, märkid es
ümbrikule ainult vara aadr essi ja kioski numbri.
18. j uuniks 20 14 kella 16.00-ks registreeriti Ametis kolm ümbrikut.
Esimene ümbrik registreerit i 18.06.2014. a kell 15.25.
Osaleja - OÜ Flör de Liis, registrikood 1238881 9, es itas kõ ik vaja likud dokumendid.
Pakkumise summa J 30 eurot.
Teine ümbrik registreeriti 18.06.20 14. a kell 15.34.
Osa leja - OS AÜHING RlK SUUR, registrikood
Pakkumise summa 15 1 eur ot.

1051 8436, es itas kõik vaj alik ud dok umend id.

Kolmas ümbrik reg istreeri ti 18.06.201 4. a kell 15.46.
Osa leja - FIE Lilia T imofejeva, registrikood 10 132961, esitas kõ ik vaj alikud dokumendid. Pakkumise
summa 200 eurot.
Narvas A. Puskini tänav Tl bussipeatuse p aviljonis asuva kioski nr 3 p indalaga 8 m' uuri õigus müüdi
hinnaga 200,00 eurot kuus osa lejale FJE Liha Timofejeva, reg istrikood 10132961.
Enampakkum ise kohta on koostatud 19.06.2 0 14.a protokoll nr I-a.
Osalejad ei o le esitanud Ameti le mingeid kaebusi ning proteste enampakkumiste ettevalmistamise või
läbiviimise kohta.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Tulenevalt Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 .Linnavara kasutusse andmise kord"
(edaspidi ka Kord) punktist 8 võib linnavara kasutusse andmine toimud a nii avalikul kui piiratud
osalejate arvuga enampakkumisel (kas suuliseit, kirjalikult või eelläbirääkimistega ). Antud juhul
korraldati ava lik kirjalik enampakkumine, mille valmistas ette ja viis läbi Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet (edaspid i ka Amet või Enamp akkum ise korraldaja) Korra punkti 10 alusel (alus:
Narva Linnavolikogu 2 1.03.20 13. a määrus nr 7).
2.2. Vastavalt Korra punktile 9 viiakse enampakkumin e läbi juhul , kui oma osavõtusoovi on avaldanud
vähema lt üks pakkuja. Antud juhul osales enampakkumises kaks osalejat .
2.3. Korra punkti II kohaselt on enampakkumise korraldaja kohustatu d tagama enampakkumise
protseduuri protokoll imise ja esitama enampakkumise tulemused linnavalitsusele kinnitamiseks.
Enampakkumis e läbiviimise aja ja koha määrab enampakkumise läbiviija. Lähtuvalt Korra punktist
13 ava ldab enampakkumi se korraldaja teate enampakkumise kohta kohalikus aja lehes vähemalt 20
(kakskümmend ) kalendrip äeva enne enampakkumise toimumist. Ajalehekuulutu ses märgitavate
andmete loetelu määrab enampakkumise kor raldaja oma äranägemise järgi. Vastavalt Korra punktile
20 avaliku enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja komisjoni.
mis peab olema vähemalt kolmeliikmelin e, nimetab komisjoni esimehe ja liikmed. Komisjon
kindlustab enampakkumise läbiviimis e protseduuri protokollimi se.
2.4. Tulenevalt Korra punktist 29 enampakkumi se viib läbi käesoleva Korra punkt is 20 nimetatud
komisjon. Komisjoni esimees kuulutab määratud kohas ja määratud ajal enampakkumise avatuks.
Pakkurni ste arutamise käigus avab enampakkumi se läbiviija pakkum istega esitatud ümbrikud nende
registreerimise järjek orras, enampakkumise läbiviija peab varustama kõik pakkumised oma al lk irjag a
ja kandma need enamp akkumis e protokolli . Pakkumiste avam ine on avalik ja se lle juu res võ ivad
viibida kõik soovijad.
2.5. Tulene valt Korra punktist 30 enampak kumise võitjaks tunnistatakse osa leja, kes tegi suuruselt kõige
kõrgema üüri pakkumi se. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse üüri
pakkumise , korraldatakse nende vahel võitja se lgitamiseks järgneva 15 (viietei stkümne)
kalendrip äevaj ooksul suuline enampakkumin e vastavalt käesoleva Korra protseduurir eeglitele
2.6. Korra punkti 41 kohaselt enampakkumise tulemused kinnitab Narva Linnavalitsus oma korra ldusega
ühe kuu j ooksul pärast nende läbiviimist. Enampakkumise korrald aja esitab linnavalitsusele kõigi
komisjoni liikmete j a protokollij a poolt allkirja statud enampakkumise läbiviimi se protokolli ning
pakkujate kaebused ja protestid.
2.7. Vastavalt Korra punktile 43 pärast enampa kkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse võitjaga
kasutuslep ing. Juhul , kui enampakkumise võitja keeldub kahe nädala jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitami se päevast lepingu sõlmimisest. võib linnavarakomisjon tunnistada
enampakkumi se võitja lepingu sõ lmimiseks õiguse kaotanuks. Enampakkumi se korraldaja teavitab
se llest suuruselt järgmise pakkumise teinud osa lejat. Viimase nõusolekul kinnitab linnavalitsus ta
enampakkumi se võitjaks ja temaga sõlmitak se kasutuslep ing.
3. OTSUS

Kinnitada Narvas A. Pusk ini tänav Tl bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 3 pindalaga 8,0 m2
kasutusse andmiseks 19.06.2014 korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumi se tulemused (vastavalt
lisatud 19.06.2014 protokoll ile nr l -a) ning kinnitada enampakkumise võitja ks FIE Lilia Tirn ofej eva.
registrikood 10132961.
4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Narva Linna Arendu se ja Ökonoo ika Ametil teha korr aldus teatavaks FIE-Ie Lilia Timofejeva.
4.3. Korraldust võib vaidlustada, esit des kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaj ale 30 päevajooksul
arv el
rva Linn
LiGJsl\poO t korralduse teatavakstegemist.
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