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05.02.2020 nr 2-3/85

Kirjaliku enampakkumise korraldamine vallavara kasutusse andmiseks laatade korraldamise
eesmärgil
Lähtudes ettevõtjate huvist laatade korraldamiseks ning Räpina Vallavolikogu 21.03.2018
määruse nr 11 „Räpina vallavara kord” § 19 lõike 2 ja § 17 lõike 1 punkti 5 alusel annab Räpina
Vallavalitsus korralduse:
1. Korraldada kirjalik enampakkumine Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse
andmiseks laatade korraldamiseks 2020. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel
perioodidel (sulgudes võimalikud kuupäevad):
1.1. Aprilli I pool (5. või 12.);
1.2. Aprill II pool (19. või 26.),
1.3. Mai I pool (3. või 10.);
1.4. Mai II pool (17., 24 või 31.),
1.5. Juuni I pool (7. või 14.);
1.6. Juuni II pool (21. või 28.);
1.7. Juuli I pool (5. või 12.);
1.8. Juuli II pool (19. või 26.);
1.9. August I pool (2. või 9.);
1.10. August II pool (16., 23. või 30.);
1.11. September I pool (6. või 13.);
1.12. September II pool (20. või 27.);
1.13. Oktoober I pool (4. või 11.);
1.14. Oktoober II pool (18. või 25.).
2. Tingimused:
2.1. Laatade toimumisaeg 07.00 kuni 18.00 (kauplemine 09.00-15.00). Müügiinventari
paigaldamine ja eemaldamine ning Väljaku heakorrastus peab toimuma samas ajavahemikus.
2.2. Minimaalne kauplejate arv ühel laadapäeval - 10.
2.3. Kauplemine on lubatud korralduse lisas näidatud väljaku alal asukohaga Võhandu 13,
Räpina. (lisa 2 - kauplemise ala).
2.4. Väljaku renditasu alghind on 50 (viiskümmend) eurot päevas.
2.5. Laada korraldamise õiguse saab punktides 1.1.-1.14. toodud iga perioodi kõrgeima
pakkumise teinud pakkuja. Võrdsete pakkumuste puhul toimub liisu heitmine Räpina
Vallavalitsuse ruumides.
2.6. Pakkumisel osalemisega ja kaubanduse korraldamisega seotud kulutusi vallavalitsus
pakkujale ei hüvita (sealhulgas ilmastikust tingitud takistused kauplemisel).
2.7. Halbadest ilmastikuoludest tulenevalt on laada korraldajal kooskõlastatult
Vallavalitsusega võimalik pakutud perioodi ulatuses muuta laada toimumise aega.
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2.8. Väljaku kasutusse võtnud isik kohustub tagama müügikoha ümbruse ja kasutussevõetava
Väljaku heakorra ning tagama avaliku korra ning paigaldama ürituse toimumise kohta
vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning kasutuse lõppemisel rajatise samas
seisukorras kui kasutusse saamisel.
2.9. Kauplemine peab toimuma kauplemise hea tava kohaselt.
2.10. Pakkujal peab olema eelnev laatade korraldamise kogemus.
2.11. Väljakul on võimalus kasutada 20 A elektriühendust.
3. Väljaku rent tasutakse hiljemalt laada toimumise nädala eelneva nädala viimaseks
tööpäevaks Räpina Vallavalitsuse arvelduskontole EE412200001120256432 Swedbank või
EE041010402018691002 SEB Pank. Kui eeltoodud ajaks ei ole renti tasutud kaotab pakkuja
õiguse laata korraldada.
4. Enampakkumise tagatisraha on 50 (viiskümmend) eurot iga pakutava perioodi kohta, mis
tuleb kanda Räpina Vallavalitsuse arvelduskontole EE412200001120256432 Swedbank või
EE041010402018691002 SEB Pank enne pakkumise esitamist. Tagatisraha tagastatakse
enampakkumist mittevõitnud isikutele 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste
kinnitamist. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul pärast
laada toimumist. Tagatisraha ei tagastata juhul, kui laada tagajärjel on oluliselt kahjustatud
Väljaku seisukord või laata ei toimu korraldajast tulenevatel põhjustel.
5. Punktides 2.8. ja 2.9. nõuete mittetäitmisel võib Vallavalitsus tühistada ettevõtjale edasiste
laatade korraldamise õiguse tagatisraha tagastamata.
6. Pakkumus esitada Pakkumise vormil (Lisa 1 - Pakkumise vorm). Pakkumises peavad
sisalduma järgmised andmed:
6.1. dokument tagatisraha tasumise kohta;
6.2. senise tegevuse lühiülevaade (sh info vähemalt kolme korraldatud laada kohta);
7. Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga „Laat” Räpina Vallavalitsus
ruum 212 hiljemalt 2. märts 2020. a kell 12.00 (Kooli 1 64504 Räpina, II korrus).
8. Moodustada komisjon kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks järgmises koosseisus:
haldusspetsialist Allan Kirotar - komisjoni esimees;
finantsjuht Tiia Kütt - liige;
abivallavanem Riho Luht - liige;
jurist Merike Kuklase- liige.
9. Avaldada teade kirjaliku enampakkumise läbiviimise kohta Räpina valla kodulehel.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. Korralduse peale võib esitada Räpina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Enel Liin
vallavanem

Merike Kuklase
jurist vallasekretäri ülesannetes
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