
Eelläbirääkimistega pakkumiste esitamise tingimused 
 
1. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2021  
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata 
digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus@parnu.ee.  
 
Ümbrikule /e-kirja teemareale kirjutada märgusõna vastavalt „TOITLUSTUS“ või 
„TEENUSED“. 
Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni 
töökoosolekul.  
 
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; 
4) hooajalise müügikoha 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. 
 


