
Pakkumise esitamise tingimused 
 
Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel ühtse müügiobjektina Värati külas asuvad Meremaa ja 
Kalatiigi kinnistud 
 
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 15 Linnavara valitsemise 
kord alusel 
 
Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 18. juunil 2020 kl 13.00 
- pakkumised saab tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda või 
- saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või  
- e-postile pakkumised[at]parnu.ee 
 
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud Värati sadama enampakkumisele. 
Pakkumise avab linnavara komisjon 25.06.2020“ 
 
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
- pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto 
number, kontakttelefon, e-posti aadress;  
- kinnitus, et pakkuja on nõustub vara võõrandamise ja kasutusse andmise tingimustega; 
- kinnitus, et pakkuja on teadlik enampakkumise esemeteks oleva vara seisukorrast ja kasutusse antava 
vara seisukorrast; 
- pakutav ostuhind eurodes Meremaa ja Kalatiigi kinnistu eest kokku kirjutatud sõnade ja numbritega. 
Numbritega lisada ka nii Meremaa kui ka Kalatiigi kinnistu ostuhind eurodes. 
Juhul, kui ostuhindade summa või sõnade ja numbritega kirjutatud hinnad ei lähe kokku, loetakse õigeks 
sõnadega kirjutatud pakutav ostuhind. 
- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri. 
 
Koos pakkumisega tuleb esitada dokument tagatisraha tasumise kohta 
- Tagatisraha peab olema laekunud enne pakkumiste laekumise tähtaega Pärnu Linnavalitsuse 
arvelduskontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN: EE712200221010612416 
Swedbankis. 
- Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse ostuhinna osaks. 
- Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei 
sõlmi kasutuslepingut või müügilepinguid temale linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajal ja 
viisil. 
- Juriidilistel isikutel tuleb vajadusel koos pakkumisega esitada ka põhikirja kohase pädeva organi otsus 
enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud 
isikule volituste andmiseks. 
 
» Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas müügiinfos 
nimetatud tingimustel. 
» Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima Värati sadama kinnistu 
kasutuslepingu ja Meremaa ning Kalatiigi kinnistu müügilepingu linnavara- ja 
heakorrateenistuse saadetud teates märgitud ajal ja viisil.  
 » Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles.  
» Ühised pakkumised ei ole lubatud 
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