
Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused 
Maa-alade kasutusse andmine hooajaliseks kaubanduseks (Promenaadi piirkond) 

 

 

1.  Eelläbirääkimistega pakkumisel antakse linnale kuuluvatest kinnistute osadest ja 

kinnistust kasutusse toitlustusteenuse osutamise eesmärgil alljärgnevad maa-alad: 

− aadressil Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Side tn T1 asuv maa-ala pindalaga ligikaudu 500 

m²; 

− aadressil Ranna pst 11a // Kesklinna rand asuv maa-ala pindalaga ligikaudu 150 m²; 

− aadressil Kuuse tn 8 asuv maa-ala pindalaga 3758 m². 

 

2. Maa antakse üürile järgmistel tingimustel: 

− üürnik peab pakkuma toitlustusteenust (st toidu valmistamine ja serveerimine kohapeal 

tarbimiseks) alates 1. juunist 2021 vähemalt neljal kuul aastas (sh juunis, juulis ja augustis), 

kuuel nädalapäeval ja vähemalt üheksa tundi päevas; 

− aadressil Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Side tn T1 asuv maa-ala antakse üürile valdavalt 

kodumaisest toorainest kohapeal valmistatud sooja toitu pakkuvale kohvikule või restoranile 

alates lepingu allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni 31. detsembrini 2030; 

− aadressil Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Side tn T1 paigaldatavasse hoonesse tagada 

väljast omaette sissepääsuga, üldkasutatavad (min. 4 tk.) tualetid,  

− aadressil Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kuuse tn 8 asuvad maa-alad antakse üürile alates 

lepingu allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni 31. detsembrini 2030; 

− toitlustuskohtade ehituslik lahendus ja kujundus peavad lähtuma K. Lootuse poolt koostatud 

Rannapromenaadi rekonstrueerimise kavale; 

− vajalik inventar (toolid, lauad ) võib  paigaldada hoonete lähedusse; 

− Kuuse tn 8 kinnistul lillede ja muude taimede istutamine tuleb kooskõlastada   linnavara- ja 

heakorrateenistusega;   

− kõik toitlustuskoha väljaehitamise, pidamise, inventari paigaldamise ja eemaldamisega 

seotud kulud ning kommunaalteenuste kulud kannab üürnik; 

− tagatud peab olema eraldi tualeti kasutamise võimalus klientidele ja personalile; 

− üürnik on kohustatud tagama üürile antava maa-ala ja selle ümbruse korrashoiu, sh tagama 

igapäevase koristuse ja jäätmekäitluse (sõlmima lepingu jäätmeluba omava ettevõtjaga); 

− üürnik on kohustatud koostama paigaldatava toitlustuskoha kohta ehitusprojekti ja esitama 

vastavalt ehitusseadustikule kas ehitusteatise või taotlema ehitusloa; 

− ehitise püstitamisel peab lähtuma hooajalist teenindust pakkuva ehitise püstitamise 

lähteseisukohtadest (lisa 3) 

− üürnikul on õigus anda üüritavat maad kolmandatele isikutele allüürile üürileandja loal; 

− üüri tasumise tingimused lepitakse kokku üürilepingus. Üüri korrigeeritakse üks kord aastas 

vastavalt reaalse diskontomäära muutusele. 

 

3. Pakkuja peab vastama järgmistele nõuetele: 

− olema vähemalt 5-aastase toitlustusteenuse pakkumise kogemusega;* 

− mitte omama riiklike või Pärnu linna kohalike maksude võlgnevust või muid täitmata rahalisi 

kohustusi Pärnu linna ees; 

− teeninud eelneval majandusaastal müügitulu**. 

 

 

4. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021  

Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata 

digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus@parnu.ee.  

 



Pakkumises peab sisalduma: 

1) pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoha aadress ja kontaktandmed 

(telefon, e-post); 

2) senise kogemuse kirjeldus; 

3) tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva 

majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu (kavandatava teenuse 

kontseptsiooni kirjeldus, sh planeeritavad tegevused ja menüü; 

4) hooajalise toitlustuskoha arhitektuurilahenduse eskiis (asendiplaan koos välialade elementide, 

sh mõõtmete näitamisega, toitlustuskoha plaani- ja vaatematerjal, viimistluse ja inventari 

kirjeldus või tootenäidised, soovi korral lisaks muu miljööd või üldilmet edasiandev illustratiivne 

materjal); 

5) asendiplaan kasutatava inventari (toolid, lauad jm) paigutuse kohta, sh mõõtmed; 

6) pakutav üüri suurus aastas; 

7) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav 

volikiri; 

8) tagatisraha tasumist tõendav dokument. 

 

Iga pakkuja saab esitada ühe pakkumise konkreetsele asukohale. 

 

5. Parima pakkumise väljaselgitamine: 

−  eelläbirääkimised toimuvad veebikeskkonna vahendusel; 

− eelläbirääkimiste käigus tutvustavad pakkumisel osalejad eelläbirääkimiste pidamise 

komisjonile (edaspidi komisjon) oma tegevuskavasid; 

− pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise, mis 

sisaldab üürimäära ja tegevuskava;  

− üürimäär ei tohi olla esialgsest pakkumisest madalam; 

− parima pakkuja väljaselgitamisel arvestatakse tegevuskavale antavat hinnangut ja pakutava 

üürimäära suurust; 

− parima tegevuskava leidmiseks reastab iga komisjoni liige tegevuskavad paremusjärjestusse 

ehk annab igale tegevuskavale koha, hinnates nii kavandatavat tegevust kui ka pakkuja eelneva 

majandustegevuse kirjeldust. Komisjoni liikmete poolt antud kohad summeeritakse ning parim 

on kõige vähem kohapunkte saanud tegevuskava; 

− üürimäära osas esitatud lõplikud pakkumised reastatakse samuti paremusjärjestusse, kus 

esikoha ja ühe kohapunkti saab suurima üürimääraga pakkumine; 

− parimaks loetakse pakkumine, mille tegevuskava ja üürimäära kohapunktide summa on kõige 

väiksem; 

− võrdse arvu punktide korral osutub parimaks pakkuja, kelle esitatud tegevuskava hindas 

komisjon paremaks. Võitjaks tunnistatakse suurima punktisumma saanud pakkuja. 

− Võitjaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse leping. 

* 5-aastast toitlustusteenuse pakkumise kogemust eeldame äriühingult või selle juhatuse liikmelt. 

** Juhul kui ettevõttel puudub eelmise aasta müügitulu, peab ettevõtte juhatuse liige näitama ära 

oma varasema toitlustusteenuse pakkumise kogemuse ning viitama müügitulu teeninud 

ettevõttele. 

 


