
Valikpakkumine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega  
 
Männi 12 Pärnu linnas 
- Kinnistusraamaturegistriosa nr 2692505 
- Katastritunnus 62501:001:0307 
- Pindala 3013 m2 
- Sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100% 
 
1. Hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse 
hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 
2. Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud sulgpalli spetsiaalhalli (edaspidi 
sulgpallihalli) ja seda teenindavad rajatised sulgpalli mängimiseks ja populariseerimiseks.  
 
3. Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavalitsuse 17.05.2021 korralduse nr 338 „Hoonestusõiguse 
seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Männi tn 12 valikpakkumisel"(edaspidi korraldus nr 
338) ja Pärnu Linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“ alusel 
 
4. Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 05. juulil 2021 kl 13.00  
Pakkumised tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile SuurSepa 16, 
80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised@parnu.ee. Pakkumise ümbrikul või e-
kirjal peab olema märge „Esitatud kinnisasja Männi tn 12 valikpakkumisele“.  
 
Läbirääkimised nõuetekohase pakkumise esitanud pakkujatega on plaanis 7. juulil 2021 algusega kell 14 
linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, ruumis 103) 
 
5. Enampakkumise alghind ja tagatisraha:  
Enapakkumise alghind - hoonestusõiguse aastasu algsuurus - 75,00 (seitsekümmend viis) eurot;  
Enampakkumise tagatisraha: 50,00 (viiskümmend) eurot  
6. Tagatisraha tasumine - Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise 
kohta. » Tagatisraha peab olema laekunud enne pakkumise laekumise tähtaega Pärnu Linnavalitsuse 
kontole IBAN:  EE631010220041191010 SEB Pangas. » Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega 
sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping, loetakse lepingujärgse hoonestusõiguse aastatasude 
osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud 
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut linnavara- 
ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.  
 
7. Pakkujale esitatavad nõuded: 
7.1. juriidilisest isikust pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris, 
mille kohta pakkuja esitab tõestatud koopia vastavast registritunnistusest seisuga mitte varem kui 15 
kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva väljaarvatud kui isik on registreeritud Eesti Vabariigi 
äriregistris; 
7.2. pakkuja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, 
pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt, mille kohta 
peab pakkuja esitama kinnituse; 
7.3. pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, mille kohta 
peab pakkuja esitama Maksu- ja Tolliameti või asukohamaa samaväärse asutuse tõendi seisuga mitte 
varem kui 15 kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva väljaarvatud juhul kui Pärnu linnal on 
võimalik teostada maksude võlgnevuse puudumise päring Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti e-
maksuametisse; 
7.4. ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees.  
 

mailto:pakkumised@parnu.ee


8. Pakkumine peab olema esitatud eesti keeles ja sisaldama: 
8.1. Pakkuja nime, registri- või isikukoodi (sünniaeg), asu- või elukoht, panga arvelduskonto number, 
postiaadress, e-posti aadress ja kontakttelefon; 
8.2. Füüsilisest isikust pakkuja isikut tõendava dokumendi koopia;- 
8.3. Juriidilisel isikul tõestatud koopia asukohamaa vastavast registritunnistusest seisuga mitte varem kui 
15 kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva väljaarvatud kui isik on registreeritud Eesti 
Vabariigi äriregistris; 
8.4.  
8.4. Kinnitusi, et: 
- pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist, pankrotimenetlust, tema 
äritegevus ei ole peatatud; 
- pakkujal ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees; 
- pakkuja on tutvunud ja teadlik kinnisasja seisukorrast, koormatistest, võimalustest ja tingimustest 
liitumiseks tehnovõrkudega; 
- pakkuja on nõus parimaks pakkumiseks tunnistamisel sõlmima hoonestusõiguse seadmise-ja 
asjaõiguslepingu (edaspidi kõik koos hoonestusõiguse seadmise leping) valikpakkumisel väljakuulutatud 
tingimustel;  
8.5. Maksu-ja Tolliameti või asukohamaa samaväärse asutuse tõendi seisuga mitte varem kui 15 
kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva riiklike ja kohalike maksude võlgnevuse puudumise 
kohta, väljaarvatud juhul kui Pärnu linnal on võimalik teostada maksude võlgnevuse puudumise päring 
Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti e-maksuametisse; 
8.6. Juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks, parimaks 
pakkumiseks tunnistamisel väljakuulutatud tingimustel hoonestusõiguse seadmise lepingu ja 
halduslepingu sõlmimiseks linnavara-ja heakorrateenistuse teates näidatud ajal ja kohas (notaribüroos); 
8.7. Sõnadega ja numbritega kirjutatud hoonestusõiguse aastatasu pakkumissummat eurodes ilma 
käibemaksuta. Kui hoonestusõiguse aastatasu kirjutatuna sõnade ja numbritega ei lähe kokku, loetakse 
õigeks sõnadega kirjutatud hoonestusõiguse aastatasu summa;  
8.8.Hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan, mis 
muuhulgas peab sisaldama: 
- pakkuja tegevuse lühikirjeldus; 
- hoonestaja tegevuse kirjeldus hoonestusõiguse realiseerimisel sealhulgas ehitiste projekteerimise ja 
ning ehitamisprotsessi (ehituskohustuse täitmise) kirjeldus, etapid, tähtajad jms; 
- finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid; 
-. hoonestaja tegevuse ja eesmärgikirjeldus sulgpallihalli kasutamisel (treeningrühmad, 
koostööpartnerid, noortele suunatud tegevused jms, mis annab ülevaate taotleja eesmärkidest); 
-. Sulgpallihalli eskiislahendus; 
- äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed. 
8.9. esindaja puhul volikiri; 
8.10. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri. 
- Pakkumise esitamisel paberkandjal allkirjastatakse kõik pakkumise lehed sealhulgas äriplaan.  
 
9. Parima pakkumise väljaselgitamine ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine: 
9.1. eelläbirääkimistele kutsutakse isikud, kelle pakkumine vastab valikpakkumise väljakuulutatud 
tingimustele; 
9.2. eelläbirääkimiste käigus tutvustab pakkuja eelläbirääkimiste komisjonile (edaspidi komisjon) oma 
äriplaani; 
9.3. pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise hoonestusõiguse 
aastatasu suuruse kohta ja äriplaani komisjoni poolt määratud tähtajaks ja viisil. Lõplikus pakkumises 
pakutud hoonestusõiguse aastasu ei või olla väiksem, kui esialgses pakkumises pakutud 
hoonestusõiguse aastatasu suurus: 
9.4. parima pakkuja väljaselgitamine: 



- iga komisjoni liige hindab pakkuja poolt esitatud äriplaani. Äriplaani hindamisel arvestatakse äriplaani 
terviklikkust, vastavust käesoleva teate punktis 8.8 ja korralduse nr 338 punktis 11.2.8 ja selle 
alapunktides sätestatule ja äriplaani realistlikust. Parimaks osutub äriplaan, mis saab komisjoni liikmetelt 
kõrgema hinde; 
- eraldi hinnatakse pakutud hoonestusõiguse aastatasu suurust, kus kõrgeima hinde saab kõige kõrgem 
hoonestusõiguse tasu; 
- parimaks pakkumiseks loetakse pakkumine, mis saab äriplaani ja hoonestusõiguse aastatasu 
hindamisel kõrgeima hinde. Võrdse hinde korral tunnistatakse parimaks pakkuja, kelle äriplaani hindas 
komisjon paremaks. 
 
 Komisjonil on õigus lükata tagasi kõik pakkumised sobivate lõplike pakkumiste puudumisel. 
 
9.5 parimaks tunnistatud pakkuja on kohustatud sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu linnavara-
ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajal ja kohas (notaribüroos). Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei 
sõlmi kas eelnevalt nimetatud lepingut määratud tähtajaks, kaotab ta õiguse nõuda ja Pärnu linn ei ole 
kohustatud hoonestusõiguse seadmise lepingut sõlmima väljakuulutatud tingimustel;  
 
Lisainfo tööpäeviti 444 8303, 515 4085, linnavara@parnu.ee  


