
  

 

 

 

 

Saaremaa Vallavalitsus 
 

K o r r a l d u s 

 

Kuressaare                      19. detsember 2017 nr 262 
 

 

Sõiduauto müük enampakkumiste teel 

 

Saaremaa Vallavalitsuse 05.12.2017 korralduse nr 170 „Sõiduauto müük enampakkumise teel“ 

alusel 15.12.2017 korraldatud enampakkumine sõiduauto Renault Kangoo 559 MFP müügiks 

alghinnaga 300 eurot on tunnistatud nurjunuks pakkumiste puudumise tõttu. Võttes aluseks 

Kuressaare Linnavolikogu 22.03.2007 määrusega nr 11 kinnitatud “Kuressaare linnavara 

valitsemise kord” § 23 lõike 1 punkti 2 ja § 24 lõike 1 punkti 2, 

 

Saaremaa Vallavalitsus annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto Renault Kangoo 559 MFP  müügiks 

(väljalaskeaasta 2006, värvus roheline, kütus bensiin, töömaht 1169 cm³, läbisõit 243369 

km, üldine kulumine ja defektid, vajab remonti ja ülevaatust, liikluskindlustus kehtiv, 

alghind 200,00 eurot). 

2. Enampakkumise tagatisraha on 10% alghinnast (tasutakse Kuressaare Linnavalitsusele 

EE851010602007390004 SEB Pank, EE692200221057340165 Swedbank või 

EE871700017000767815 Luminor Bank). Võitjale arvestatakse tagatisraha ostuhinna 

ettemaksuks ja teistele osalejatele tagastatakse 5 tööpäeva jooksul pärast 

enampakkumise tulemuse kinnitamist; kui võitja ei tasu ostuhinda ega ilmu 

müügilepingu sõlmimisele, siis tagatisraha ei tagastata. 

3. Pakkumised märgusõnaga „Sõiduauto Renault Kangoo müük“ esitatakse Kuressaare 

Linnavalitsusele (Tallinna 10, Kuressaare, 93819, ruum 206) kinnises ümbrikus või 

saadetakse e-posti teel (aadressile linn@kuressaare.ee) hiljemalt 05.01.2018 kell 11.00. 

4. Pakkumise dokumendid: 

4.1 maksekorralduse koopia enampakkumise tagatisraha tasumise kohta; 

4.2 hinnapakkumine: pakkuja nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, telefon, e-

posti aadress, arveldusarve nr, pakutav ostuhind numbrites, allkiri. 

5. Pakkumiste avatakse 05.01.2018 kell 11.05 Tallinna 10,  ruum 207. Avamisel võivad 

viibida pakkujad või nende esindajad. 

6. Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võitjaks 

tunnistatakse pakkuja, kelle poolt pakutud ostuhind on kõige suurem. Hinnapakkumiste 

võrdsuse korral võidab pakkuja, kelle pakkumine on registreeritud varasema kuupäeva ja 

kellaajaga. 

7. Müügilepingu sõlmimise tingimused: 

7.1 enampakkumise tulemused kinnitatakse 09.01.2018. Müügileping sõlmitakse 

hiljemalt 12.01.2018; 

7.2  võitja tasub enne müügilepingu sõlmimist ostuhinna, millest on maha arvatud 

tagatisraha ja esitab müüjale maksekorralduse koopia; 

7.3 võitja kannab võõrandamisega kaasnevad kulud liiklusregistri büroos (endine ARK). 

8. Kinnitada enampakkumise komisjon koosseisus: Mati Mäetalu, Margo Sooäär, Vilma 

Kippak.  

9. Avaldada enampakkumise kuulutus kodulehel www.kuressaare.ee ja ühes kohalikus 

ajalehes. Sõiduautodega tutvumine ja info: Kalev Kütt kalev@kuressaare.ee, tel 506 

5161.  
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Enampakkumise info: Margo Sooäär, margo.sooaar@kuressaare.ee, tel 511 1735. 

10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja seda on võimalik vaidlustada vaide korras kuni 

31. detsembrini 2017. a Kuressaare Linnavalitsuses (Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare) 

ja alates 1. jaanuarist 2018. a Saaremaa Vallavalitsuses (Tallinna tn 10, 93819 

Kuressaare) või Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas (80090 Pärnu, Rüütli tn 19) 30 

päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Madis Kallas       (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem       Eero Lapp 

        Kuressaare linnasekretär  
 

 

Saata:  mati.maetalu@kuressaare.ee  

 kalev@kuressaare.ee 

 Margo Sooäär, Vilma Kippak 

mailto:margo.sooaar@kuressaare.ee
mailto:mati.maetalu@kuressaare.ee
mailto:kalev@kuressaare.ee

