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Osalemise avaldus 

Käesolevaga avaldab soovi osaleda ja esitab oma hinnapakkumuse konkursile „Otselepingu 

sölmimine Rapla maakonna bussiliini nr 40 teenindamiseks" 

(pakkuja ärinimi), registrikoodiga 700247%? asukohaga 

 C/ k, E/-/F/i//f (edaspidi Pakkuja), EL'? isikus, kelle esindusöigust töendavad 

dokumendid on Iisatud pakkumusele (Esindusöigust töendavad dokumendid Iisatakse ainult 

juhul, kui esindusöigust ei ole vöimalik töendada äriregistri kande järgi)  

Kinnitame käesolevaga köikide konkursi dokumentides ja selle lahutamatutes Iisades 

sätestatud tingimuste, sh liiniveo avaliku teenindamise otselepingu tingimuste ülevötmist 

ning oleme valmis osutama liiniveo teenust konkursi tingimustele vastavalt kogu konkursi 

dokumentides sätestatud teenindusperioodi jooksul. 

Pakkuja kinnitus konkursilt körvaldamise aluste puudumise kohta 

Kinnitame, et meid vöi meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- vöi väärteomenetluses 

karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise vöi sinna kuulumise eest vöi riigihangete 

nöuete rikkumise vöi kelmuse vöi ametialaste vöi rahapesualaste vöi maksualaste 

süütegude toimepanemise eest vöi kelle karistusandmed on karistusregistrist 

karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud vöi karistus ei ole meie elu- vöi asukohariigi 

öigusaktide alusel kehtiv. 
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Kinnitame, et me ei ole pankrotis vöi likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ja me ei 

ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt. 

Kinnitame, et oleme täitnud köik oma asukohamaa riiklike maksude tasumise kohustused. 

 Pakkuja nimi, registrikood ja aadress:  

Kuupäev:  

 

Hinnapakkumuse vorm 

Käesolevaga esitab OLI/  registrikood 

asukoht LOZL(TA Z; (edaspidi 

Pakkuja), 

konkursi „Otselepingu sölmimine Rapla maakonna bussiliini nr 40 teenindamiseks" 

esitatava pakkumuse raames järgmise Hinnapakkumuse: 

Avaliku teenindamise otselepingu alusel Rapla maakonna bussiliini nr 40 teenindamisel on 

liinikilomeetri maksumus O/ eurot liinikilomeetri kohta käibemaksuta. 



Konkursi „Otselepingu sölmimine Rapla 

maakonna bussiliini nr 40 teenindamiseks" 
dokumendi Iisa 4 

Pakkuja esindaja allkiri 

Kinnitame käesolevaga, et meile on arusaadav ja nöustume konkursi tingimustes ja avaliku 

teenindamise otselepingus sätestatud eduka pakkuja/vedaja toetamise pöhimötetega ning, et 

käesolevas Hinnapakkumuses sätestatud liinikilomeetri maksumust aluseks vöttes toimub Pakkuja 

valimisel edukaks pakkujaks tema toetamine vedajana avaliku teenindamise lepingu täitmise eest 

avaliku teenindamise otselepingu esimesel kehtivusaastal ehk 01.01.2016 kuni 31.12.2016. 

Kinnitame, et käesolev pakkumus on jöus 60 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. 

SL/'ZZZ/t/7  
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Liinikilomeetri maksumuse ja riigieelarve sihtotstarbelise toetuse arvestamise aluseks 

olnud tulude ja kulude arvestamise vorm 

Niita•a m/ü 2016.aasta 

I Liinilibisôit liinikm 23 

2 Kulud kokku r3+ r4 
 

18 823.- 

3 Muutuvkulud r3.1.+...+r3.4 
   

3.1. kütuse •a mâârdeainete kulud 
 7 164.- 

3.2. bussfuhtide tô&òukulud 
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3.3. remonditôôliste tôôòukulud 
 1 902. _ 

3.4. veda a muud muutuvkulud 
 

010.- 

4. Püsikulud r4.1 + r 4.2 
  

4.1. busside üsikulud 
  

4.2. veda•a muud "sikulud 
  

5 Kulud liinikm kohta r2/r1 
 

0.8tS39 

6 Tulud kokku r 6.1 +  euro -18823. _ 

6.1. Toetus rii •eelarvest  9 539.- 

6.2. Piletitulu euro 9 284.- 

6.3. Kohalikust eelarvest veda•ale makstav toetus 

  

6.4.  Muu liiniveo teenuse osutamisega seotud tulu 

 

0 

7 Kasum/kah•um r 6-r2 euro 0 

8 Sôi •ate sôitude arv tuh in t 1.0 

9 Sòi •akâive tuh sôi • akm 185.7 

10  Luma 

tuh masin. 
1.3 

I l Pakutav teenus tuh kohtkm 982.6 

 

Avalike liinide arv tk  

13 Busside arv tk 2 

Arvestustes Idhtuda 2016.aastaks planeeritavatest nâitajatest. 

Bussijuhtide tOOjôukulu real tuleb nâidata tOOjôukulu nii tOOlepingu kui ka tôôlepingust 

erineva lepingu alusel rakendatavate bussijuhtide osas. 

 

Pakkuja esindaja  

Kuupaev 09-  

12 
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LIINIVEO TEOSTAMISEKS PAKKUJA POOLT 

KASUTATAVATE BUSSIDE LOETELU 

Tellija nimi: Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79514 Rapla 

Konkursi nimetus: Otselepingu sölmimine Rapla maakonnaliini nr 40 teenindamiseks 

J 

k 

n 

r 

Bussi 

mark/mudel 
Esmase 

registreerimi 

se aasta 

Bussi 

vanus 

(aastat) 

Registreerimismärk 

(olemasolul) 

Kohtade arv  Bussi 

pikkus 

(m) Istekohti seisukohti 

1 SCANIA 2002 13 813BNY 54  13 5 

2 MERCEDES 1998 17 782AUV 28  76 

        

        

        

        

        

 Märkus: andmed esitatakse ainult nende busside kohta, mida 

kavatsetakse kasutada liinigrupi teenindamisel 
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Märkused. 

Kuupäev: 

Z ZE 771/É/PZA/9hA 
Esindaja  

Pakkuja  nimi  
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Maavanema korraldusega kehtestatud söidupileti hinnad ning söidusoodustused. Rapla 

maakonnaliini nr 40 tulud ja toetused 2014 aastal. 

I Rapla maavanema 12.06.2012 korralduse nr 377 „Maakonnaliinide piletihinna muutmine" 

alusel kehtib alates Ol. juulist 2012: 

1. avaliku liiniveo söidupileti miinimumhind 0,80 eurot; 

2. söidukilomeetri piirtariif 0,06 eurot; 

3. piletite arvutuslik hind ümardatakse 10 eurosendi täpsuseni 

II 2014 aasta liini läbisöit oli 23,5 tuhat km .  

Piletitulu 10,6 tuhat eurot 

Toetus rii •eelarvest 9,0 tuhat eurot 

Muud tulud  
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Liiniveo avaliku teenindamise otseleping 

Maakonnaliini nr 40 piletimüügi info 

2014. aasta 

müüdud 

pileteid 

Jaanuar 

Veebruar 

Märts 

Aprill 

Mai 
Juuni 

Juuli 

August 

September 

Oktoober 

November 

Detsember 

1041 

1003 

1084 

1118 

1009 

541 

508 

504 

1109 

1079 

1064 

1029 

11089 



 

 

2015. aasta 

müüdud 

pileteid 

Jaanuar 1063 

Veebruar 972 

Märts 1158 

Aprill 1173 

Mai 1037 

Juuni 503 

Juuli 

August 
409 

September 920 

768

7 


