
 

Eesti Energia AS korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Valga maakonnas, Tõlliste vallas, 
Sooru külas, Sooru alajaam, suurusega 4 700 m², tootmismaa kinnistu võõrandamiseks.   

Sooru alajaam kinnisasi registriosa nr. 1115640, katastriüksuse 82001:001:0840, pindala 0,47 ha, 
tootmismaa.  

Kinnistu paikneb Sooru küla külje all, ca 2 km Jõhvi-Tartu-Valga teest. 

Kinnistul paikneb elektrialajaam ning elektriõhuliinid ja elektrimaakaabelliinid, milledele seatakse 
Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus, mis sõlmitakse peale kinnistu ostu-
müügilepingu sõlmimist. Nimetatud elektripaigaldised ei ole kinnistu oluliseks osaks ja ei kuulu müüdava 
vara hulka.  

Liitumised tehnovõrkudega puuduvad. Detailplaneering puudub. Kinnistu kohta käiv dokumentatsioon 
puudub. 

Kinnistu asub avalikult kasutatava tee (riigimaantee), 1-20 kV elektriõhuliini (keskpingeliin), 35-110 kV 

elektriõhuliini (kõrgepingeliin), elektrimaakaabelliinide ja elektripaigaldise kaitsevööndis.  

Kinnistule puudub otsene juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Olemasoleva juurdepääsuks 

kasutatava tee kasutamiseks servituuti seatud ei ole. 

 

 
Kinnistu alghind on 800 eurot, tagatisraha 80 eurot. 
  



1. Pakkumus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressile enampakkumused@energia.ee 
hiljemalt 22.09.2017 kell 13:00. Subject reale märkida koos sulgudega järgnev: (EE-2017-2)   

 
2. Nõuded pakkumuse vormile ja sisule (Lisa 1 Avaldus müüdava vara ostmiseks ja nõustumine 
enampakkumise tingimustega) 
2.1. Pakkumused tuleb vormistada eesti keeles 

2.2. Pakkumused tuleb esitada eurodes 

2.3. Pakkumused peavad olema allkirjastatud selleks vastavat õigust omava isiku poolt ning sisaldama 

järgmisis andmeid: 

2.3.1. avaldus müüdava vara ostmiseks 

2.3.2. esitatud üks alljärgnevatest tõendustest pakkumise tagatise olemasolu kohta: 

2.3.2.1. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta 

või 

2.3.2.2. Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutuse väljastatud garantiikiri (pangagarantii) 

2.3.3. dokument, millest nähtuvad isikud, kes omavad õigust juriidilisest isikust pakkuja esindamiseks 

2.3.4. volikiri, juhul kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest 

2.3.5. volikiri füüsilise isiku esindamise korral 

 

3. Tagatisraha 
3.1. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% vastava objekti enampakkumise alghinnast ja see 

peab olema Eesti Energia AS arveldusarvele EE382200221002155774 Swedbank`is laekunud 

hiljemalt 22. septembriks 2017 kella 13:00-ks, märgusõnaga “Sooru alajaam enampakkumine”. 

Enampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse kinnistu ostusumma osaliseks katteks, teistele 

osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 15 (viieteist) pangapäeva jooksul pärast enampakkumiste 

tulemuste kinnitamist Eesti Energia AS-i juhatuse ja/või nõukogu poolt. Tagatisraha eest intressi ei 

maksta.  

 
4. Enampakkumise üldtingimused 
4.1 Ostja kinnitab, et on pakkumust esitades teadlik kinnistute suurusest ja selle piiridest, ehitiste ja 
infrastruktuuri tehnilisest seisukorras, samuti müüdavat vara koormavatest võla- ja asjaõiguslikest 
koormatistest ja muudest piirangutest ega oma selles osas kinnistu omaniku ja Eesti Energia AS-i vastu 
mingeid pretensioone. Ostja kinnitab, et tal ei ole kinnistu omaniku ja Eesti Energia AS-i vastu varjatud 
puudustest ega muudest asjaoludest tulenevaid nõudeid ja pretensioone ning ostja kinnitab pakkumust 
esitades, et ei esita eelnimetatud asjaoludega seotud pretensioone ja nõudmisi ka tulevikus. Eesti 
Energia AS ei vastuta kinnistul esineda võivate mistahes pinnasereostuse eest ning Ostja kinnitab, et 
ei esita Eesti Energia AS-i ja vastu mistahes pinnasereostusega seotud nõudeid ja pretensioone ka 
tulevikus. 
4.2 Pakkumused, mis ei ole tähtajaks laekunud, enampakkumisel ei osale. Tähtaegselt ja 
nõuetekohaselt saadetud pakkumustele saadab pakkumuste register teate pakkumuse eduka 
laekumise kohta. Mittetähtaegselt või vigaselt saadetud pakkumustele saadab pakkumuste register 
teate pakkumuse mitteeduka laekumise kohta. 
4.3 . Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud ning Eesti Energia 
AS neid kulutusi ei hüvita. 
4.4 Avalikul kirjalikul enampakkumisel osaleja pakkumus on kehtiv ja ei kuulu tagasivõtmisele 
kuuekümne (60) päeva jooksul alates pakkumuse esitamise päevast. Pakkumuse esitamisel enne 
enampakkumise lõppemise tähtpäeva, pikeneb pakkumuse kehtivus võrdeliselt päevade arvuga, mille 
võrra see varem esitati. 
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4.5 Eesti Energia AS jätab endale õiguse rääkida läbi kinnistu müügihinna ja mistahes müügitingimuste 
üle. Eesti Energia AS-il on õigus pärast läbirääkimiste pidamist mõnele paremale või kõigile pakkujatele 
teha ettepanek esitada uued pakkumused kusjuures esialgsest pakkumusest odavamat pakkumust ei 
arvestata, sellisel juhul jääb jõusse esialgne pakkumus. 
4.6 Pärast pakkumuste avamist esitatakse Eesti Energia AS juhatusele ja/või nõukogule ettepanek 
võõrandada ülalnimetatud kinnistule parima pakkumuse teinud isikule. Juhatuse ja/või nõukogu 
otsusest informeeritakse pakkujat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 
4.7 Avaliku kirjaliku enampakkumise võitnud osaleja on kohustatud sõlmima notariaalse müügilepingu 
neljakümne viie (45) päeva jooksul pärast tema kirjalikku informeerimist (vt punkt 4.5)   
4.8 Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud 
müüja poolt näidatud arveldusarvele. Kui ostja kasutab enampakkumisel müüdavat vara ostuhinna 
tasumiseks krediidiasutuse teenuseid, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks 
esitama Eesti Energia AS-le kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel. 
4.9 Kui parima pakkumuse esitaja ei ole neljakümne viie (45) päeva jooksul arvates juhatuse ja /või 
nõukogu otsuse kinnitamise päevast sõlminud müügilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse ja 
sellisel juhul temale tagatisraha ei tagastata. 
4.10 Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja 
4.11 Eesti Energia AS ei loe ennast käesoleva enampakkumise kutsega seotuks ja tal on õigus kõik 
pakkumused tagasi lükata.  
4.12  Enampakkumise avaldus (Lisa 1) peab sisaldama: 
4.12.1   Nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks  
           enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;  
4.12.2   Pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; 
4.12.3   Numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; 
4.12.4   Panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud  

osalejale tagatisraha tagastada; 
4.12.5   Pakkumise esitaja allkirja. 
 
Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel oleva kinnistu kohta saab infot: 

Marko Künnapas  telefon 53 676 653, e-mail: Marko.Kunnapas@energia.ee 
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Lisa 1 Avaldus müüdava vara ostmiseks ja nõustumine enampakkumise tingimustega 
          
 
„Sooru alajaam, Sooru küla, Tõlliste vald, Valga maakond, kinnistu avalik kirjalik enampakkumine“ 

 
 
 
Pakkuja nimi:     …………………………………………………………. 
Registrikood/Isikukood:  …………………………………………………………. 
Aadress:   …………………………………………………………. 
Tel:     …………………………………………………………. 
e-mail:     …………………………………………………………. 
Arveldusarve nr  …………………………… (pank) ………………………………………. 
(nimetatud arveldusarvele tagastada tagatisraha enampakkumise mittevõitmisel, välisriigi panga puhul 
märkida ka SWIFT kood) 

 
Pakkuja kinnitab, et on pakkumust esitades teadlik kinnistu suurusest ja selle piiridest, ehitiste tehnilisest 
seisukorrast, samuti müüdavat vara koormavatest võla- ja asjaõiguslikest koormatistest ja muudest 
piirangutest ega oma ja esita selles osas kinnistu omaniku vastu mingeid nõudeid ja pretensioone ka 
tulevikus.  
 
Eesti Energia AS on kinnitanud, et kinnistul ja selle olulistel osadel ei ole temale teadaolevaid nähtavaid 
ega varjatud puudusi ning Eesti Energia AS ei vastuta kinnistul ja nende olulistel osadel esineda võivate 
mistahes puuduste eest. Ostja kinnitab, et tal ei ole kinnistute omaniku vastu varjatud puudustest ega 
muudest asjaoludest tulenevaid nõudeid ja pretensioone. Ostja kinnitab pakkumust esitades, et ei esita 
eelnimetatud asjaoludega seotud pretensioone ja nõudmisi ka tulevikus.  
 
Eesti Energia AS on kinnitanud, et kinnistul ei ole tehtud pinnasereostuse uuringuid ja temale 
teadaolevalt kinnistul pinnasereostust ei ole ning Eesti Energia AS ei vastuta kinnistul esineda võivate 
mistahes pinnasereostuste eest ning Ostja kinnitab, et ei esita Eesti Energia AS vastu eelnimetatud 
asjaoludega seotud pretensioone ja nõudmisi ka tulevikus.  
 
Pakkuja nõustub Tõlliste vallas, Sooru alajaam kinnistu ostmisel enampakkumise teel Eesti Energia AS-
i poolt kehtestatud tingimustega, sealhulgas kohustub sõlmima notariaalse müügilepingu 45 
(neljakümne viie) kalendripäeva jooksul alates Eesti Energia AS-i juhatuse ja/või nõukogu poolt 
enampakkumise tulemuse kinnitamisest. 
 
Käesolev pakkumine on jõus kuni 29. detsember 2017. 
 
 
Pakkumuse esitaja nimi:  ……………………………………………….. 
 
Allkiri: (digitaalselt allkirjastatud) 
 
 
Allkirjastamise alus/volitused: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


