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Pangalaenu pakkumuste küsimine
Tapa valla investeeringute katteks
Tapa Vallavolikogu võttis 26.08.2019 vastu otsuse nr 134 „Investeerimislaenu võtmine“, milles
on ette nähtud investeerimislaenu võtmine summas 954 275 eurot. Riigihangete seaduse § 11
sätestab erandid, millal hankija ei ole kohustatud rakendama riigihangete seadust; lõike 1 punkti
13 kohaselt kuulub erandite loetelusse laenulepingu sõlmimine.
Lähtudes eeltoodust:
1. Algatada hinnapakkumiste küsimine täiendava investeerimislaenu võtmiseks 2019.a.
eelarves planeeritud investeeringute katteks.
2. Kinnitada pakkumuse tingimused järgmiselt:
2.1. Laenusumma suuruseks on 954 275,00 (üheksasada viiskümmend neli tuhat
kakssada seitsekümmend viis) eurot.
2.2. Laenu valuuta on euro.
2.3. Laenu intressimäära moodustavad pakkumuste esitamise kestel fikseeritud ehk
muutumatu panga baasintress (marginaal) (%), millele lisandub muutuv, lepingu
sõlmimise hetkel kehtiv 6 kuu Euribor (%).
2.4. Lepingu tasu ei tohi olla suurem kui 0,02% laenu kogulimiidist.
2.5. Laenusummat on võimalik osade kaupa välja võtta 31. detsembrini 2019 alates
laenulepingu sõlmimisest, teatades vajalikust summast laenuandjale 3 (kolm)
päeva ette.
2.6. Lepingu tasu maksab Tapa vald esimese laenusumma väljavõtmisel.
2.7. Laenu põhiosa esimene tagasimakse toimub 15.01.2020. a. Tagasimaksete sagedus
on vastavalt graafikule 1 (üks) kord kuus 15. kuupäeval.
2.8. Laenu tagasimakse graafik: laenu põhiosa summas 954 275,00 eurot tagastatakse
alates 15. jaanuarist 2020 igakuiselt võrdsete maksetena 120 kuu jooksul.
2.9. Intressi arvestus: intressi arvestatakse tegelikult kasutusse antud laenusummalt.
2.10. Pakkuja peab olema Eestis tegutsemise õigust omav krediidiasutus, kes omab
krediidiasutuste seaduse §13 alusel Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba
või välisriigi krediidiasutuse filiaal, kellel on Finantsinspektsioon andnud filiaali
asutamiseks krediidiasutuste seaduse § 21 kohase loa.
2.11. Pakkuja peab esitama pakkumuses maksumuse, kus on välja toodud kogu
lepingu perioodiks fikseeritud baasintressi (marginaal) (%)+ 6 kuu EURIBOR
pakkumuste küsimise kuupäeva seisuga ning lepingu sõlmimise tasu eurodes.
2.12. Tapa vallal ei ole kohustust arveldada parima pakkumuse esitanud ja
laenulepingu sõlminud krediidiasutuses.
2.13. Tapa vallal on õigus lõpetada laenuleping tasuta ennetähtaegselt kolmekuulise

etteteatamise tähtajaga.
2.14. Pakkumused tuleb esitada elektroonselt 08.oktoobriks 2019.a. kell 10.00 e-posti
aadressile vallavalitsus@tapa.ee.
3. Pakkumusi hindab vallavalitsus pakkujate poolt esitatud fikseeritud intressi marginaali alusel.
Parimaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud fikseeritud ehk muutumatu baasintressi
marginaal on madalaim. Kui võrdselt madalaima fikseeritud baasintressi marginaali määraga
pakkumuse on esitanud kaks või rohkem pakkujat, tunnistatakse parimaks pakkumuseks
pakkumus, milles on lepingu sõlmimise tasu madalam.
4. Käesolev pakkumuste küsimine avalikustada Tapa valla kodulehel www.tapa.ee

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Käesoleva korralduse peale võib esitada Tapa Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras.
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