NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.2014. a nr 778-k

Narvas A. Puskini tänav Tl bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 5 kasutusse andmiseks
korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
\' astavalt Narv a Linnav alitsu se 14.05.2014 . a korraldusele nr 517-k kuulutas Narv a Linna Arenduse j a
Okonoomika Amet (edaspid i ka Amet) välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara - Narvas A.
Puskini tänav TI bussipeatuse paviljoni s asuva kioski nr 5 pindalaga 8,0 m2 üürile andmiseks, kehtestades
j ärgmised tingimused:
lillekiosk;
• kasutusala
5 aastat;
• üürilepin gu kehtivusaeg
50,00 eurot kuus ;
• üüritasu alghind
• osavõtutasu
38,40 eurot (sh käibemaks 6,40 eurot);
50,00 eurot.
• tagatisraha
Üürilepin gu Iisatingimused:
• Lep ingu tingimu ste täitm iseks vajalike seadmete paigaldamine kioski ruumide sse linnavara
Kasutaj a kulul;
• Kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikul e tarbirnise!e:
• Paviljon iga piirneva territ ooriumi hooldu skulude kornp enseerim ine (kor istus, prügivedu) ;
• Kioskite välimu se (turv akardinad , s ildid jne) kooskõlast amine Narva Linnavalitsu se
Arhitektuuri- ja Linnaplan eerimise Ametiga.
Enampakkumise kuulutu s avaldati 30.05.2014. a kohalikus ajaleh es "Gorod" (nr 22).
Enampakkumin e toimus 19.06.2014. a kell 1 J .00 Ameti ruumis aadre ssil Narvas, Peetri plats 3-23, tuba 2
(4. korrus).
Kirjalikul enampakkumi sel osalemis eks tuli es itada Ameti sekretärile asukoh aga Peetri plats 3-5 (II
korrus), 20308 Narva, kuni 18. juunini 20 14 kella 16.00-ni kinnise s ürnbriku s pakkumin e, märkid es
ümbrikul e a inult vara aadre ssi ja kioski numbri .
18. juuniks 2014 kella 16.00-ks registr eeriti Ametis kaks ürn brikut,
Esimene ümbrik registreeriti 18.06.2014. a kell 15.25.
Osalej a - OÜ Flör de Liis, registrikood 1238881 9. es itas kõik vaj alikud dokum endid .
Pakkumis e summa 130 eurot.
Teine ümbrik registreeriti 18.06.2014. a kell 15.46.
Osaleja - FIE Lilia Tim ofej eva, registrikood 10132961, esitas kõik vajalikud dokumendid . Pakkum ise
summa 150 eur ot.
Narvas A. Puskini tänav Tl bussipeatuse p aviljonis asuva kioski nr 5 pindalaga 8 m? uuri õigus miiüdi
hinnaga 150, OO euro t kuus osa lejale F1E Liha Timofej eva, reg istrikood 101 32961.

Enampakkumi se kohta on koostatud 19.06 .20 14.a protokoll nr l-a .
Osalejad ei ole esitanud Ametil e mingeid kaebusi ning proteste enampakkumiste ettevalmistam ise või
läbi viimise kohta.

2. Õ IG USL IKUD ALUSED
2. 1. Tulenevalt Narva Linnavol ikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 .Li nnava ra kasutusse andmise kord"
(edaspidi ka Kord) punktist 8 võib linnavara kasutusse andmine toimud a nii avalikul kui piiratud
osa lejate arvuga enampa kkumisel (kas suulise it, kirjalikult võ i ee lläbirääk imistega) . Antud j uhul
korraldati avali k kirjalik enampakkumine, mille va lmistas ette j a viis läbi Na rva Linna Arenduse j a
Öko noomika Amet (edas pidi ka Am et või Ena mpakkumise korraldaja) Korra punkti 10 aluse l (al us:
Narva Linnavo likogu 2 1.03.20 13. a määrus nr 7).
2.2. Vastav alt Korra pun ktile 9 viiakse enampakkumine läbi j uhul, kui oma osavõtusoovi on avaldanud
vähemalt üks pakkuja. Antud j uhulosa les enampakk umises kaks osa lejat.
2.3. Korra punkt i Il kohaselt on enampakkumise korr aldaja kohustatud tagama ena mpakkumise
protseduur i protokoll imise j a esitama enampak kum ise tulemused linnavalitsusele kinnitam ise ks.
Enampakkum ise läbi viimise aja j a koha määrab ena mpakk umise läbiviija. Lähtuvalt Korra punktist
13 avaldab enampakkumise korraldaja teate enam pakkumi se kohta kohal ikus aja lehes vähe malt 20
(kakskümmend) kalendripäeva enne enampakkumise toiruumi st. Aja leheku ulutuses märgitavare
andmete loetelu mää rab enampakkumise korraldaj a oma ära nägemise j ärgi. Vastavalt Korra punktile
20 aval iku enampak kumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja kom isjoni,
mis peab o lema vähema lt kolmel iikmel ine, nimetab komisjoni esi mehe ja liikmed. Komisjon
kind lustab ena mpakku mise läb iviimise protseduuri protokollimise.
2.4. Tuleneva lt Korra punktist 29 enampakkumise viib läbi käesoleva Korra punktis 20 nimetatud
komisjon. Komisjoni esimees kuulut ab määratud kohas j a määratud ajal enampakku mise avat uks.
Pakkumi ste arutami se kä igus avab ena mpakkumise läbiviij a pakkumistega es itatud üm brikud nende
registreeri mise järjekorras , enampakk umise läbiviij a peab varustarna kõi k pakkumise d oma a llkirjaga
j a kandma need enam pakkum ise protokolli . Pakkumiste avamine on avalik j a selle juures võivad
viibida kõ ik soov ijad.
2.5. Tuleneva lt Korra punktist 30 enampakkumise võitjaks tunn istatakse osalej a, kes tegi suuruselt kõige
kõrgema üüri pakkumi se. Juh ul, kui kaks või enam enampak kumises osalejat on teinud võrdse üüri
pakkum ise, korraldatakse nende vahel võitja se lgitamise ks j ärgneva 15 (viieteistkümne)
kalendripäeva jooksul suuline enampa kkumine vastavalt käesoleva Korra protseduurireeglitele.
2.6. Korra pun kti 4 1 kohaselt enampakkumise tulemused kinnitab Narva Linnavalitsus oma korra ldusega
ühe kuu jooksu l pärast nende läb iviimist. Enampakkumise korraldaj a esitab linnaval itsusele kõigi
komisj oni liikmete j a protok ollija poolt allkirja statud enampakkumise läbivii mise protokoll i ning
pakkuj ate kaebused ja protestid.
2.7. Vastavalt Korra punktile 43 pärast enampakku mise tulemuste kinnitarnist sõ lmitakse võ itjaga
kasutusleping. Juhul , kui enampakkumise võitja keeldub kahe nädala j ooksul enampak kumise
tulemuste kinnitam ise päevast lepingu sõlmimisest. võib linnavarako misjon tunnistada
enampakkumise võitja lepin gu sõlmimiseks õ iguse kaotanuks. Enampakk umise korraldaja teavitab
sellest suuruse lt järgm ise pakkum ise teinu d osalejat. Vi imase nõuso lekul kinnitab linnava litsus ta
enampakkumise võitjaksja temaga sõ lmitakse kasutuslep ing.
3. OTSUS
2

Kinnitada Narvas A. Puskini tänav T I bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 5 pindalaga 8,0 m
kasutusse and miseks 19.06.2014 korraldatu d ava liku kirjal iku ena mpakku mise tulemu sed (vastavalt
lisatud 19.06.2014 protoko llile nr 1-a) ning kinnitada enampa kkumise võitjaks FIE Lilia T irno fejeva ,
registrikood 10 132961.
4. RAKENDU SSÄTTED

4. 1. Korraldus jõu stu b sead usega sätestatud korras.
4.2 . Narva Linna Are nduse j a Öko noo nika Ametil teha korraldus teatavaks FIE-Ie Lilia Timofejeva.
4.3. Korraldust või b vaidlu stada. esit des kaebuse Tartu Halduskohtu Jõ hvi kohtumajale 30 päeva jooksul
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