
AS Tallinna Sadam viib läbi alljärgneva enampakkumise eelläbirääkimistega pakkumise korras 
hoonestusõiguse seadmiseks Tallinna Vanasadamas 

I Enampakkumise ese 

1. Enampakkumise võitja (edaspidi ka Hoonestaja) kasuks hoonestusõigusega koormatav kinnistu 
on ASile Tallinna Sadam (edaspidi ka Hoonestusõiguse Seadja) kuuluv Tartu Maakohtu 
kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 19126450 all kantud kinnistu 
katastritunnusega 78401:101:5486, sihtotstarbega ärimaa, pindalaga 3496 m², aadressiga Laeva 
tn 5, Tallinn (edaspidi Kinnistu). Kinnistu paiknemine on näidatud lisatud asendiplaanil (Lisa 1).  

2. Riikliku ehitisregistri elektroonilisest andmebaasist (www.ehr.ee) nähtuvad alljärgnevas tabelis 
toodud andmed Kinnistul paiknevate ehitiste kohta:  
 

Ehitisregistri 
kood 

Nimetus 
Hoone/ 

Rajatis 

Esmane 
kasutus 

Korruste 
arv 

Ehitisealu
ne pind 

m2  
Staatus 

Omandi 
liik 

 

120751691  

ajutine 
alajaam 

hoone - 1 19,4 ehitamisel kinnisasi 

120549215  
teenistus
hoone 13-

1 
hoone - 3 355 kasutusel kinnisasi 

   
3. Kinnistu ei ole arestitud, selle suhtes ei ole kohtulikke vaidlusi, seda ei ole koormatud 

kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike 
kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud, v.a:  

3.1. Kinnistu osade (maa-alade) suhtes sõlmitud üürileping nimetatud maa-alade sõidukite 
parklana kasutamiseks. Nimetatud üürileping läheb hoonestusõiguse seadmisega üle 
Hoonestajale;  

3.2. Kinnistul paiknevate Hoonestusõiguse Seadjale kuuluvate siderajatiste suhtes, mis jäävad 
Hoonestusõiguse Seadja omandisse ka pärast hoonestusõiguse seadmist, kehtiv rendileping. 
Nimetatud rendileping hoonestusõiguse seadmisega Hoonestajale üle ei lähe.  

3.3. Käesoleva enampakkumise väljakuulutamise ajal on Kinnistul paiknevate kolmandale isikule 
kuuluvate elektriautode laadimisseadmete aluse maa suhtes sõlmimisel üürileping. Juhul kui 
nimetatud üürileping sõlmitakse enne hoonestusõiguse seadmist, siis läheb see 
hoonestusõiguse seadmisega üle Hoonestajale. 

4. Kinnistu valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti enampakkumise 
väljakuulutamise hetkel Hoonestusõiguse Seadjale teadaolevaid muid piiranguid peale 
alljärgnevatest asjaoludest tulenevate:  

4.1. Kinnistu suhtes kehtivad punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud lepingud ja võib hakata kehtima 
punktis 3.3 nimetatud leping; 

4.2. Kinnistu paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis; 
4.3. Kinnistu paikneb mereranna piiranguvööndis, osaliselt mereranna ehituskeeluvööndis ja 

Kinnistule jääb väikses ulatuses veekogu (Admiraliteedi basseini) kallasrada; 
4.4. Kinnistul paiknevad Hoonestusõiguse Seadjale kuuluvad veetorustik, reovee 

kanalisatsioonitorustik, elektrialajaam, madal- ja kõrgepinge elektrimaakaabelliinid ja 
sidekanalisatsioon koos sidekaablitega, mis jäävad Hoonestusõiguse Seadja omandisse ka 
pärast Kinnistule Hoonestaja kasuks hoonestusõiguse seadmist ja mis välistatakse 
hoonestusõiguse koosseisust Hoonestusõiguse Seadja kasuks hoonestusõigusele seatava 
tasuta ja tähtajatu servituudiga; 

https://uuskinnistusraamat.rik.ee/PealeheOtsinguTulemus.aspx?&regNrIsikuKood=78401:101:5486
http://www.ehr.ee/


4.5. Kinnistul paiknevad kolmandale isikule kuuluvad elektriautode laadimisseadmed ning 
laadimisseadmete elektriga varustamiseks vajalikud madalpinge elektrimaakaabelliinid;  

4.6. Kinnistul asuva teenistushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks on koostatud Peeter 
Pere Arhitektid OÜ poolt arhitektuurse osa põhiprojekt „Ärihoone rekonstrueerimine ja 
juurdeehitus. Lootsi tn 13/1“ (edaspidi Projekt). Projektiga saab tutvuda registreerides oma 
huvi e-kirja teel p.yts@ts.ee. Projekti jagame digitaalselt; 

4.7. Vastavalt Projektile on Kinnistul asuva teenistushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks 
17.02.2017 väljastatud ehitusluba nr 1712271/04366 (Lisa 4) (edaspidi Ehitusluba), mis 
kehtib kuni 17.02.2022, st antud ehitusloa alusel tuleb ehitamist alustada enne 17.02.2022. 
Juhul kui Ehitusloa alusel on alustatud ehitamist enne 17.02.2022, siis kehtib see 
ehitusseadustiku kohaselt kuni 17.02.2024; 

4.8. Kinnistu alal kehtivaid detailplaneeringuid ei ole, kuid Kinnistu alal on menetluses järgmine 
detailplaneering: Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsusega algatatud Admiraliteedi 
basseini ümbruse detailplaneering (Kinnistule täiendava ehitusõiguse võimaldamiseks). 
Nimetatud detailplaneeringu eskiislahenduse dokumentatsiooniga saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris (www.tpr.tallinn.ee), planeeringu nr DP043610; 

4.9. Laeva tn 7 asuvatele korteriomanditele on ainus juurdepääs sõidukitega läbi Kinnistu. 
5. Kinnistul paiknevad Hoonestusõiguse Seadjale teadaolevalt järgmised tehnovõrgud ja -

rajatised: 
5.1. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluv veetorustik; 
5.2. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluv reovee kanalisatsioonitorustik; 
5.3. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluv sidekanalisatsioon koos sidekaablitega; 
5.4. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluv sademevee kanalisatsioonitorustik; 
5.5. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluv elektrialajaam ning madal- ja kõrgepinge 

elektrimaakaabelliinid; 
5.6. Hoonestusõiguse Seadjale kuuluvad valgustusmastid koos toitekaablitega (maste 

ühendavad madalpingeelektriliinid); 
5.7. kolmandale isikule kuuluvad elektriautode laadimisseadmed ning laadimisseadmete 

elektriga varustamiseks vajalikud madalpinge elektrimaakaabelliinid. 
Ülalnimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine on näidatud lisatud joonisel (Lisa 2). 
Nimetatud joonis ei pruugi olla lõplik ja võib veel täieneda. Pärast hoonestusõiguse seadmist 
jäävad Hoonestusõiguse Seadja omandisse Lisaks 2 oleval joonisel Hoonestusõiguse Seadja 
omandina näidatud tehnovõrgud ja -rajatised, millised välistatakse hoonestusõiguse 
koosseisust Hoonestusõiguse Seadja kasuks hoonestusõigusele seatava servituudiga. 
Ülejäänud Kinnistul paiknevate tehnovõrkude ja -rajatiste, v.a kolmandale isikule kuuluvate, 
omand läheb koos hoonestusõigusega Hoonestajale. Väljaspool Kinnistu piiri antakse samade 
tehnovõrkude ja -rajatiste valdus, remondi- ja hoolduskohustus üle Hoonestajale vastavalt 
Lisaks 2 oleval joonisel näidatule. Hoonestusõiguse koosseisu kuuluvate tehnovõrkude ja -
rajatiste ehituslik seisukord on teadmata;   

6. Hoonestajal on õigus lülituda eraldi sõlmitavate lepingute alusel Hoonestusõiguse Seadja 
Vanasadama olemasolevatesse tehnovõrkudesse kooskõlas Hoonestusõiguse Seadja poolt 
väljastatavate tehniliste tingimustega, tasudes tehnovõrkudega liitumise tasud vastavalt 
selleks tegelikult tehtud kuludele. Kinnistu elektrivarustusega liitumiseks (liitumispunktis 
asukohaga AJ-6 0,4 kV jaotusseadme kaitseseadmete väljuvatel klemmidel), millega tagatakse 
Hoonestajale 2x3x250A, tehtavad kulud on eelduslikult ligikaudu viis tuhat (5 000) eurot 
(lisandub käibemaks). Juhul kui Hoonestaja soovib suuremat võimsust ja Hoonestusõiguse 
Seadjal on võimalik seda Hoonestajale tagada, siis tuleb Hoonestajal kanda sellega kaasnevad 
täiendavad kulud.  Elektrivarustusega liitumistasu kuulub Hoonestaja poolt Hoonestusõiguse 
Seadjale tasumisele pärast liitumiseks vajalike tööde tegemist elektrivarustuse tagamiseks 
eraldi sõlmitava lepingu alusel. Kõik tehnovõrkudega liitumispunktid on näidatud Lisaks 2 
oleval joonisel.    

mailto:p.yts@ts.ee
http://www.tpr.tallinn.ee/


7. Juurdepääs Kinnistule on läbi Hoonestusõiguse Seadjale kuuluva Pikksilma tn 19 // Reidi tee 9 
// Uus-Sadama tn 19 // 24 kinnistu (Laeva tänavalt). Hoonestajal on õigus kasutada Kinnistule 
juurdepääsuks eelnimetatud Hoonestusõiguse Seadjale kuuluval kinnistul asuvaid teid, kuid 
Kinnistule juurdepääsuks Hoonestusõiguse Seadjale kuuluvale kinnistule servituute ei ole 
seatud ega seata. 

8. Hoonestusõiguse põhitingimused: 
8.1. hoonestusõigus ulatub Kinnistule tervikuna ning Kinnistul asuvad ehitised (v.a punktis 4.4 

nimetatud tehnorajatised ja alajaam (hoone koos seadmetega), mis jäävad kuuluma 
Hoonestusõiguse Seadjale, ja punktis 4.5 nimetatud kolmandale isikule kuuluvad 
elektriautode laadimisseadmed koos nende elektriga varustamiseks vajalike madalpinge 
elektrimaakaabelliinidega) ja Hoonestaja poolt Kinnistule rajatavad ehitised on 
hoonestusõiguse olulised osad;  

8.2. Hoonestajal on õigus ja kohustus teha oma kulul Projekti ja Ehitusloa alusel projekteerimis- 
ja ehitustööd (v.a reoveepumpla rekonstrueerimine, mille teeb Hoonestusõiguse Seadja 
oma kulul) ja teostada kõik nõutavad kaasnevad toimingud, s.h täita kõik Ehitusloas toodud 
tingimused/kohustused, ning esitada kasutusloa taotlus hiljemalt ehitusseadustikus 
sätestatud tähtaja jooksul. Hoonestaja peab arvestama, et ehitustöödega tuleb alustada 
enne Ehitusloa kehtivuse lõppu, st enne 17.02.2022, vajadusel esitab ehituse alustamise 
teatise Hoonestusõiguse Seadja. Hoonestajal on õigus rajada Kinnistule ehitised, mille 
parameetrid peavad vastama Kinnistu suhtes kehtivatest planeeringutest, kohaliku 
omavalitsuse poolt väljastatud lubadest ja muudest kohaliku omavalitsuse poolt seatud 
tingimustest tulenevatele nõuetele, ning kohustus tagada ehitiste säilimine, korrasolek ja 
õigusaktides sätestatud ehitusdokumentatsiooni olemasolu kogu hoonestusõiguse 
kehtivuse ajal. Ehitamiseks ja ehitiste kasutamiseks vajalike lubade jm vajaliku 
dokumentatsiooni (v.a. olemasolev Ehitusluba) tagamine ja toimingute tegemine on 
Hoonestaja kohustus ja Hoonestaja finantseerida; 

8.3. Hoonestajal on õigus ja kohustus kasutada Kinnistut ja hoonestusõiguse oluliseks osaks 
olevaid ehitisi vaid vastavalt Hoonestaja poolt käesoleva enampakkumise raames esitatud 
pakkumises toodud funktsioonile ja kontseptsioonile. Hoonestajal on õigus muuta Kinnistu 
ja hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste funktsiooni ja kontseptsiooni vaid 
Hoonestusõiguse Seadja eelneval kirjalikul nõusolekul. Hoonestusõiguse Seadjal on õigus 
keelduda nõusoleku andmisest, kui Hoonestusõiguse Seadja leiab, et Hoonestaja soovitav 
uus Kinnistu ja ehitiste funktsioon ja kontseptsioon ei sobi Vanasadama brändiga; 

8.4. Hoonestaja on kohustatud vähendama Projektis ettenähtud Kinnistule rajatavate 
parkimiskohtade mahtu selliselt, et rajamata jäetakse Admiraliteedi basseini poolsed 
kaheksa parkimiskohta, mis on tähistatud „PK 8“ Projekti asendiplaanil ning antud asukohas 
mitte parkima ega võimaldama parkimist kolmandatel isikutel; 

8.5. Projekt on koostatud enne Kinnistu moodustamist ning hõlmab seetõttu ka osa Kai tn 6 
kinnistust. Hoonestusõiguse Seadja kompenseerib Hoonestajale Hoonestaja poolt Projekti 
raames Kai tn 6 kinnistul tehtavate ehitustööde ja haljastuse (v.a Kinnistut teenindava 
sademeveekanalisatsiooniga seotud ehitustööd) dokumentaalselt tõendatud kulud. 
Ehitustööde ja haljastuse maksumus Kai tn 6 kinnistu osal tuleb eelnevalt Hoonestusõiguse 
Seadjaga kirjalikult kooskõlastada; 

8.6. Hoonestajal on oma kulul kohustus teha punktis 8.4 sätestatud Projekti muudatus ning õigus 
teha oma kulul Projektis muudatusi, mis oleksid teostatavad olemasoleva Ehitusloa alusel ja 
võimaldaksid Ehitusloa alusel ehitatud/ümber ehitatud ehitistele kasutusloa väljastamist, 
kooskõlastades Projekti muudatused eelnevalt igakordselt kirjalikult Hoonestusõiguse 
Seadjaga; 

8.7. Hoonestaja kohustub tagama Laeva tn 7 asuvatele korteriomanditele tasuta, tähtajatu ja 
takistamatu juurdepääsu läbi Kinnistu nii jalgsi kui sõidukitega; 

8.8. Hoonestaja kohustub tagama punktis 3.3 nimetatud üürilepingu kehtivuse perioodil tasuta 
juurdepääsu Kinnistul asuvatele kolmandale isikule kuuluvatele elektriautode 



laadimisseadmetele, võimaluse laadimisseadmete kasutamise ajal Kinnistul parkida ja mitte 
takistama laadimisseadmete sihipärast kasutamist;   

8.9. Hoonestaja saab Kinnistu koos hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitistega oma 
valdusesse ja kasutusse sellises seisundis nagu need on (“as is”). Kõik Kinnistu 
kasutamiseks/hoonestusõiguse teostamiseks ettevalmistamisega seotud tööd kohustub 
Hoonestaja tegema oma kulul ning juhul kui Hoonestajal osutub vajalikuks rajada 
hoonestusõiguse teostamiseks Kinnistuni/Kinnistule mingeid tehnovõrke ja -rajatisi ja/või 
juurdepääsuteid, siis rajab need Hoonestaja oma kulul kooskõlastatult Hoonestusõiguse 
Seadjaga ja vajadusel puudutatud kolmandate isikutega; 

8.10. hoonestusõigus seatakse Hoonestaja pakkumises toodud tähtajaga, mis ei saa olla 
pikem kui seaduses lubatu; 

8.11. Hoonestajal lasub hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva(te) ehitist(te) 
kindlustamiskohustus; 

8.12. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust asjaõigustega koormata üksnes 
Hoonestusõiguse Seadja nõusolekul; 

8.13. hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik Hoonestusõiguse Seadja nõusolek ning 
nõusoleku andmise tingimuseks on kõigi hoonestusõigusega seotud võlaõiguslike 
kokkulepete täielik ja tingimusteta ülevõtmine, sh hoonestusõigusega seotud võlgnevuste 
tasumine, hoonestusõiguse omandaja poolt; 

8.14. hoonestusõigus on tasuline. Hoonestaja tasub Hoonestusõiguse Seadjale Hoonestaja 
pakkumises toodud suuruses hoonestusõiguse tasu, millele lisandub käibemaks vastavuses 
kehtivate õigusaktidega. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab Hoonestajal 
hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest ning Hoonestaja kohustub tasuma esimese 
2 (kahe) aasta hoonestusõiguse tasu Hoonestusõiguse Seadjale ettemaksuna 
hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise hetkeks. Hoonestusõiguse tasu maksmise 
tagamiseks kantakse kinnistusraamatusse hoonestusõigust koormav reaalkoormatis. 
Hoonestaja kohustub alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud nõuete 
rahuldamiseks. Lisaks eeltoodud hoonestusõiguse tasule on Hoonestaja kohustatud tasuma 
Hoonestusõiguse Seadjale hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise hetkeks Kinnistu 
gaasivarustuse liitumispunkti väljaehitamise kulude hüvitise summas seitse tuhat 
üheksakümmend kolm (7 093) eurot (lisandub käibemaks) ja Kinnistu elektrivarustuse 
tarbeks alajaama ehitamise kulude hüvitise summas kakskümmend tuhat (20 000) eurot 
(lisandub käibemaks);  

8.15. Hoonestusõiguse Seadjal on õigus suurendada hoonestusõiguse tasu vastavalt Eesti 
Statistikaameti poolt avaldatava tarbijahinnaindeksi suurenemisele võrreldes eelneva aasta 
tarbijahinnaindeksiga ning tasu suurendamise nõude tagamiseks kantakse 
kinnistusraamatusse hoonestusõigust koormav eelmärge;  

8.16. juhul, kui Hoonestaja viivitab hoonestusõiguse tasu ja viiviste maksmisega ega ole 
võlgnevust tasunud Hoonestusõiguse Seadja poolt antud täiendava tähtaja jooksul ja/või 
juhul kui Hoonestaja rikub punktis 8.2 toodud hoonestamiskohustust ega ei ole rikkumist 
kõrvaldanud Hoonestusõiguse Seadja poolt selleks antud täiendava tähtaja jooksul ja/või 
rikub punktis 8.3 toodud kohustust ega ei ole rikkumist kõrvaldanud Hoonestusõiguse 
Seadja poolt selleks antud täiendava tähtaja jooksul ja/või rikub oluliselt muid 
hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevaid kohustusi ega ei ole rikkumist kõrvaldanud 
Hoonestusõiguse Seadja poolt selleks antud täiendava tähtaja jooksul ja/või juhul kui 
kuulutatakse välja Hoonestaja pankrot, on Hoonestusõiguse Seadjal õigus nõuda 
Hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine) 
ning Kinnistu omaniku kasuks kantakse kinnistusraamatusse eelmärge, mis tagab 
hoonestusõiguse omanikule langemise kohustuse täitmist; 

8.17. ehitis(t)e saatus ning hüvitise maksmine Hoonestajale või hüvitise maksmise 
välistamine hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse omanikule langemisel 



on läbirääkimiste teema ning sõltub Hoonestaja poolt pakkumuses esitatavast 
hoonestusõiguse tähtajast;  

8.18. kõik Kinnistul lasuvad maksud (sh maamaks) ning muud avalik-õiguslikud koormatised 
kannab Hoonestaja; 

8.19. Hoonestusõiguse Seadja kasuks kantakse kinnistusraamatusse hoonestusõigust 
koormav ostueesõigus; 

8.20. Hoonestusõiguse Seadja kasuks seatakse hoonestusõigust koormavad tasuta ja 
tähtajatud servituudid pärast hoonestusõiguse seadmist Hoonestusõiguse Seadja 
omandisse jäävate ja Hoonestusõiguse Seadja poolt täiendavalt rajatavate tehnovõrkude ja 
-rajatiste omamiseks ja kasutamiseks; 

8.21. hoonestusõiguse täpsemad tingimused sätestatakse hoonestusõiguse seadmise 
lepingus. Hoonestusõiguse Seadjal on õigus teha lepingu sõlmimise käigus täiendusi, 
täpsustusi ja muudatusi ülaltoodud tingimustes; 

8.22. hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise kulud (riigilõivud ja notari tasud) kannab 
Hoonestaja.  
 

II Nõuded enampakkumisel osalemiseks ja enampakkumise läbiviimise kord 

9. Enampakkumisel osaleja (edaspidi ka Pakkuja) suhtes kehtivad järgmised nõuded: 
9.1. Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris ja esitama sellekohase kehtiva 

registreerimistunnistuse või kehtiva koopia. Registreerimise tõendamise kohustust ei ole Eestis 
registreeritud äriühingutel. 

9.2. Pakkumisele Pakkuja esindajana alla kirjutanud isik peab omama Pakkuja esindamise õigust 
tulenevat seadusest või kehtivast volikirjast, mis lisatakse pakkumisele. 

9.3. Pakkuja ega tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige või muu seaduslik või antud 
enampakkumisega seotud lepinguline esindaja ei või olla karistatud kuritegelikus ühenduses 
osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku 
või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle 
katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest. 

9.4. Pakkuja ega tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige või muu seaduslik või antud 
enampakkumisega seotud lepinguline esindaja ei või olla karistatud riigis ilma seadusliku aluseta 
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise või välismaalase Eestis töötamise tingimuste 
rikkumise võimaldamise, sealhulgas seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu 
maksmise eest. 

9.5. Pakkuja ega tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige või muu seaduslik või antud 
enampakkumisega seotud lepinguline esindaja ei või olla karistatud laste tööjõu ebaseadusliku 
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest. 

9.6. Pakkuja ega tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei või olla rahvusvahelise 
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses. 

9.7. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja ta ei või 
olla muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt. 

9.8. Pakkuja suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema 
asukohamaa seaduste kohaselt. 

9.9. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse 
seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi 
õigusaktide kohaselt. 

9.10. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ega maksetähtaegu ületavaid võlgnevusi ASi Tallinna 
Sadam ees. 

9.11. Punktides 9.3-9.10 loetletud tingimuste osas kohustub Pakkuja esitama oma pakkumises 
kinnituse ja tõendi maksuvõlgnevuste puudumise kohta. Pakkuja peab ASi Tallinna Sadam 
vastaval nõudmisel viivitamata andma täiendavat informatsiooni Pakkuja tegeliku kasusaaja 
tuvastamiseks ja muud Pakkuja nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikku teavet. 



9.12. Pakkuja või Pakkuja kontserni emaettevõtja peab olema tegutsenud vähemalt viis (5) 
majandusaastat ning viimase viie (5) majandusaasta iga aasta käive peab olema olnud vähemalt 
5 000 000 (viis miljonit) eurot. Kui Pakkuja soovib tugineda kontserni emaettevõtja näitajatele 
või kui Pakkuja soovib enampakkumise võitmisel asutada hoonestusõiguse teostamiseks uue 
äriühingu, on hoonestusõiguse seadmise lepingu (edaspidi Leping) sõlmimise eelduseks 
asutatava uue äriühingu poolt võetavate kohustuste tagamine ASile Tallinna Sadam sobivatel 
tingimustel emaettevõtja garantiiga või pangagarantiiga.  

 
10. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha viis tuhat (5 000) eurot AS Tallinna Sadam 

kontole nr  EE672200221001138983 Swedbankis. Makseselgitus: „Tagatisraha Laeva 5 
enampakkumisel osalemiseks, äriühingu nimi, kelle eest või nimel on makse tehtud“. Tagatisraha 
loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 
06.12.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Enampakkumise võitja makstud 
tagatisraha tasaarvestatakse Hoonestaja Lepingujärgse rahalise kohustusega vastavas ulatuses, 
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse nende poolt makstud tagatisrahad kolme 
(3) tööpäeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest). 
Kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ettenähtud tähtaja jooksul Lepingut ei 
sõlmita, siis loetakse enampakkumine nurjunuks ja tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile 
Tallinna Sadam. Kui Pakkuja loobub pakkumisest, siis tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile 
Tallinna Sadam. 
  

11. Pakkumise esitamine: 
11.1. Pakkumine loetakse õigeaegselt esitatuks, kui see on jõudnud hiljemalt 06.12.2021 kell 15:00 e-

kirja teel digitaalselt allkirjastatuna kohale e-posti aadressile k.puhasorg@ts.ee. 
11.2. Pakkumisega koos tuleb esitada Pakkuja suhtes punktides 9.1, 9.2 ja 9.11 nimetatud 

dokumendid.  
11.3. Pakkumises peavad olema välja toodud:  

11.3.1. osaleva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress, kontaktandmed (telefon ja e-
posti aadress); 

11.3.2. nägemus Kinnistu kasutusest, s.h hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste 
funktsioonidest ja kontseptsioonist ning vajadusest elektri, vee, gaasi ja muude 
kommunikatsioonide osas;  

11.3.3. nägemus, kuidas planeeritavad hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste 
funktsioonid ja kontseptsioon tagavad kõigile külastajatele meeldiva 
kasutajakogemuse ning selle et ka sadamaalal tegutsevad ettevõtted kannaksid endas 
ASi Tallinna Sadam väärtusi (vt. ka Vanasadama brändistrateegia lühikokkuvõte (Lisa 
3). Soov on luua ühiselt Vanasadamast sihtkoht, kus pakutav avalik ruum on juba 
iseenesest väärtus. Vanasadama brändi tugitala ja eesmärk on: toome linna (m)elu 
sadamasse. Selle eesmärgi saavutamisel lähtume järgmistest väärtustest: 



   
11.3.4. osaleva isiku lühikirjeldus ja ülevaade varasema tegevuse kohta pakutava 

kontseptsiooniga seotud valdkonnas ja kinnisvaraarenduse valdkonnas; 
11.3.5. hinnapakkumine - hoonestusõiguse tasu suurus ühes (1) kalendriaastas numbritega 

ja sõnadega (ilma käibemaksuta);  
11.3.6. ettepanek hoonestusõiguse tähtaja osas, arvestades et tähtaeg ei saa olla pikem kui 

seaduses lubatu; 
11.3.7. planeeritava investeeringu suuruse ja allikate kirjeldus; 
11.3.8. nõustumine enampakkumisel osalemise ja osas I toodud hoonestusõiguse seadmise 

tingimustega ning Lepingu sõlmimisega. 
11.4. Pakkumine peab olema jõus vähemalt kuus (6) kuud arvates pakkumise esitamise tähtpäevast.  
12. Enampakkumine toimub eelläbirääkimistega pakkumise korras: 

12.1. Pakkujad esitavad vastavalt punktis 11.1 kirjeldatule oma pakkumised, mis peavad 
vastama punktides 11.2 kuni 11.4 toodule; 

12.2. AS Tallinna Sadam vaatab esitatud pakkumised läbi ning kutsub eelläbirääkimistele nõuetele 
vastava pakkumise teinud isikud. Isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise 
läbirääkimistele ei kutsuta. Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele 
avalikustamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist 
vastab nõuetele. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab ja esitab Pakkuja ettenähtud tähtaja 
jooksul e-kirja teel oma lõpliku digitaalselt allkirjastatud pakkumise või teatab pakkumisest 
loobumisest. Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele 
pakkujatele võimalus etteantud tähtaja jooksul oma pakkumisi täiendada;  

12.3. pakkumiste hindamisel võetakse arvesse pakutava kontseptsiooni sobivust Vanasadama 
brändiga (35%), mõju ASi Tallinna Sadam tuludele ehk hoonestusõiguse tasu (50%) ja Pakkuja 
kogemust pakutava kontseptsiooniga seotud valdkonnas ja kinnisvaraarenduse valdkonnas 
(15%); 

12.4. edukaks tunnistatakse pakkumus, millele omistatakse nimetatud kriteeriumide osas enim 
punkte; 
12.4.1. Sadam hindab kontseptsiooni pakkuja poolt esitatud kontseptsiooni põhjal järgmise 

valemi alusel: 

𝐾𝐾 =
𝐾𝐾ℎ

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
× 35 

K – Pakkumusele kontseptsiooni osas omistatavad punktid; 

Kmax – Suurim kontseptsiooni osas omistatud summaarne hinne; 

Kh – Hinnatavale pakkumusele kontseptsiooni osas omistatud summaarne hinne. 

Sadam hindab kontseptsiooni andes igale pakkumusele punkte ühest viieni (viis on parim). 



12.4.2. Sadam hindab pakkuja kogemust pakkuja poolt esitatud valdkonna varasema 
kogemuse ülevaate põhjal järgmise valemi alusel: 

𝑃𝑃 =
𝑃𝑃ℎ

𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
× 15 

P – Pakkumusele pakkuja kogemuse osas omistatavad punktid; 

Pmax – Suurim pakkuja kogemuse osas omistatud hinne; 

Ph – Hinnatavale pakkumusele pakkuja kogemuse osas omistatud hinne. 

Sadam hindab pakkuja kogemust andes igale pakkumusele hinde ühest viieni (viis on parim). Sadam 
peab pakkuja kogemuse hindamise juures silmas nii pakkuja kogemuse kestust kui pakkuja tegevuse 
silmapaistvust ning sotsiaalset vastutustundlikkust. 

 

12.4.3. Sadam hindab pakkumuse hoonestusõiguse tasu järgmise valemi alusel: 

𝐻𝐻 =
𝐻𝐻ℎ

𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
× 50 

H – Pakkumusele hoonestusõiguse aastatasu osas omistatavad punktid; 

Hmax – Kõrgeima hoonestusõiguse aastatasuga pakkumuse aastatasu suurus; 

Hh – Hinnatava pakkumuse hoonestusõiguse aastatasu. 

12.5. parima pakkumise esitab AS Tallinna Sadam oma nõukogule enampakkumise tulemuste 
kinnitamiseks ning enampakkumise tulemused kinnitatakse (või jäetakse kinnitamata) 
hiljemalt 1.03.2022. 

12.6. enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud Pakkujaga 
Leping. Lepingu sõlmimise eelduseks on punktis 8.14 sätestatud esimese 2 (kahe) aasta 
hoonestusõiguse tasu ja hüvitiste tasumine Hoonestusõiguse Seadjale Lepingu sõlmimise 
hetkeks (nimetatud summade laekumine Hoonestusõiguse Seadjale peab olema toimunud 
enne Lepingu sõlmimist). 

12.7. sobiva pakkumise puudumisel on ASil Tallinna Sadama õigus kõik pakkumised tagasi lükata; 
12.8. pakkumise esitamisega seoses kantud kulutusi AS Tallinna Sadam ei hüvita; 
12.9. käesoleva enampakkumise raames vastuvõetud ASi Tallinna Sadam otsused ei kuulu 

vaidlustamisele. 
 

13. Enampakkumisel osalejad arvestavad, et AS Tallinna Sadam sõlmib enampakkumise võitjaga 
Lepingu üksnes siis, kui ASi Tallinna Sadam nõukogu on oma otsusega Lepingu sõlmimise 
enampakkumise võitjaga heaks kiitnud. Juhul, kui ASi Tallinna Sadam nõukogu ei kiida Lepingu 
sõlmimist enampakkumise võitjaga heaks, tagastab AS Tallinna Sadam enampakkumise võitja 
poolt tasutud tagatisraha enampakkumise võitjale. Enampakkumisel osalemisega kinnitab 
osaleja, et tal puuduvad mistahes nõuded ASi Tallinna Sadam vastu tulenevalt enampakkumisel 
osalemisest (sh ka juhul, kui osalejaga Lepingut ei sõlmita). 
 

14. Enampakkumise võitja peab ilmuma Lepingu sõlmimisele ASi Tallinna Sadam poolt teatatavas 
kohas ja ajal hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates päevast, kui ASi Tallinna Sadam 
nõukogu otsustab enampakkumise võitjaga Lepingu sõlmida ja AS Tallinna Sadam sellest 
enampakkumise võitjat e-kirja teel teavitab. Kui Lepingu sõlmimine ei toimu eelnimetatud 
tähtaja jooksul enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel, kaotab enampakkumise võitja 



õiguse Lepingut sõlmida ning tasutud tagatisraha jääb ASile Tallinna Sadam. Enampakkumisel 
osalemisega kinnitab Pakkuja, et ta nõustub nende tingimustega. 

 

III   Kinnistuga tutvumine ja täiendav info 

Kinnistuga tutvumise ja lisainformatsiooni sooviga palume pöörduda Piret Üts, e-post p.yts@ts.ee, tel 
+372 52 01 866. 

 

Lisad 

Lisa 1: Kinnistu asendiskeem  

Lisa 2: Kinnistul paiknevate tehnovõrkude ja -rajatiste joonis 

Lisa 3: Vanasadama brändistrateegia lühikokkuvõte 

Lisa 4: Ehitusluba 


