Sooviavalduses palume esitada alljärgnev informatsioon:

Seoses Konkurentsiameti ees võetud kohustusega palub AS Utilitas Tallinn
informatsiooni taastuvkütustel elektri- ja soojuse koostootmise käitiste kohta, mille
opereerija soovib sõlmida lepingu soojuse müügiks AS-i Utilitas Tallinn poolt
opereeritavasse võrku alates 01.02.2021 vabanevate võimsuste ulatuses kokku 67 MW
ja mis vastavad alljärgnevatele tingimustele:
• Tootmisseadme nominaalvõimsus peab olema vähemalt 33 MW;
• Tootmisseadme reguleerimisulatus nominaalvõimsusest peab olema 30 kuni 100%;
• Tootmisseade peab 100% ulatuses väljundvõimsusest omama reservkütuse kasutamise
võimalust;
• Tootmisseadet peab saama käivitada ja käitada elektrivõrgu katkestuste korral;
• Kooskõlas Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL ja taastuvenergia
direktiiviga 2018/2001/EL peab soojus olema toodetud taastuvatest allikatest tõhusa
koostootmise režiimis;
• Võrguettevõte ostab käitisest soojust vastavalt kaugküttevõrgu vajadustele
kogumahus kuni 320 GWh aastas, arvestades, et varem sõlmitud lepingud soojuse
ostuks AS-i Enefit Green Iru jäätmepõletusplokist, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Väo II koostootmisjaamast ning AS-i Utilitas Tallinn Mustamäe koostootmisjaamast
omavad prioriteeti;
• Leping sõlmitakse soojuse müügiks tähtajaga 3 aastat, algusega 01.02.2021;
• Lepingu sõlmimisel on lepingu täitmise tagatis 10% eeldatavast müüdava soojuse
kogusummast;
• Tootmisseade võib olla uus või olemasolev, tootmisseadme käitaja peab andma
soojuse üle ja tagama soojuskandja nõutavad parameetrid (rõhk, temperatuur)
kaugküttevõrgu hüdrauliliselt sobivas liitumispunktis ning katma liitumistorustiku,
võrguühenduse ja mõõtmispunkti väljaehitamise kulud.
Sooviavaldaja peab omama vähemalt 30 MW võimsusega Kaugkütteseaduse §141 lg 1
nimetatud tehnoloogial käitise opereerimise kogemust vähemalt viimased 2 aastat ja
esitama sooviavalduses selle kohta asjakohase tõenduse. Täpsemad konkursi tingimused
esitatakse konkursi väljakuulutamise korral pakkumise kutses.

•
•
•
•
•
•

käitise opereerija (ärinimi, registrikood);
käitise (sh liitumistorustiku) asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus);
kasutatavad põhi- ja reservkütused;
tootmisseadme soojuslik võimsus, sh lepingutega katmata vaba võimsus;
käitise tehnoloogia lühikirjeldus;
sooviavaldaja Kaugkütteseaduse §141 lg 1 nimetatud tehnoloogial varasema
kogemuse kirjeldus;
• sooviavaldaja nõukogu või nõukogu puudumisel osanike üldkoosoleku kinnitus
(või väljavõte kinnitusest) valmisoleku kohta osaleda konkursil, koos kinnitusega
allolevate tingimuste täitmise kohta:
a) on asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris;
b) on täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike ja kohalike maksude maksete
tasumise kohustused;
c) ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud, tema suhtes
ei ole algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
d) omab käitises piisavalt vabu võimsusi ja eeldusi käitisest soojuse lepingukohase
müügiga alustamiseks hiljemalt 01.02.2021;
e) esitab konkursi väljakuulutamisel pakkumise koosseisus krediidi- või
finantsasutuse tingimusteta pakkumise garantii summas 10 000 eurot;
f) esitab edukaks tunnistamisel ja lepingu sõlmimise korral krediidi- või
finantsasutuse tingimusteta lepingu täitmise tagatise 10% eeldatavast müüdava
soojuse kogusummast.
Palume sooviavaldus koos eelnimetatud informatsiooni ja kinnitustega esitada
kirjalikult, eesti keeles, suletud ümbrikus märkega „Soojuse ost“, digiallkirjastatult
e-posti aadressil 
konkurss@utilitas.ee. Esitamise tähtaeg hiljemalt 20.04.2020
kell 10.00. Lisainformatsioon: konkurss@utilitas.ee.
Juhime tähelepanu, et teates palutud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete
esitamise või tingimustele mittevastavuse korral ei loeta sooviavaldust käesoleva teate
nõuetele vastavaks. Käesolev teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise
eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu
sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb AS Utilitas
Tallinn lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.

