
Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse  

Pärnu linnas Lauka 4 asuva kinnistu osa 
 
- kasutusse antava kinnistu osa suurus 32 177 m2 (plaan)  
- alghind: kasutustasu 500 eurot kuus (ilma käibemaksuta) 
- tagatisraha: 500 eurot 
- kasutusleping sõlmitakse määramata ajaks 
- kasutamise sihtotstarve – pinnase, kruusa, liiva, mulla ja teiste kasutusse andja poolt lubatud 
täitematerjalide ladustamine 
 
Kasutusse andmise tingimused 
- Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 14.09.2020 otsus nr 3-5.6/345 
 
Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 26. oktoobril 2020 kell 14.00  
Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile 
pakkumised[at]parnu.ee  
 
» Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada 
„Lauka 4“ ja märge “ümbriku avab linnavarakomisjon” 
» E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et 
pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel 
 
Pakkumine peab sisaldama: 
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti 
aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku 
nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number); 
2. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse 
kehtivaks sõnadega kirjutatud summa; 
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast; 
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja. 
 
» Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta. 
» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN: 
EE631010220041191010 SEB Pangas. 
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu 
osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud 
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse 
poolt teatatud ajaks. 
» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada 
võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. 
 
» Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara 
valitsemise korra alusel. 
 
Kasutusse antava alaga tutvumise võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt 
kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel.  
 
Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee 
 

https://parnu.ee/failid/linnavara/Lauka_4_kasutusse_antav_ala.pdf
https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=768051

