
 

 

 

KONKURSS TOITLUSTUSTEENUST OSUTAVA ÜÜRNIKU LEIDMISEKS 

 

 

Eesti Rahvusringhääling (ERR) soovib asuda läbirääkimistesse üürilepingu sõlmimiseks toitlustusteenust 

osutava ettevõttega üüripinna üürimiseks (asukohaga Kreutzwaldi 14, Tallinn) ning seal toitlustusteenuse 

osutamiseks. 

 

Lepingu põhitingimised: 

 Pakkujale antakse üürile Tallinnas, Kreutzwaldi 14 (vana raadiomaja ehk uudistemaja) hoone 

I korrusel paiknev ruum toitlustamiseks koos abiruumidega, üldpinnaga 272,1 m
2
 (millest 

söögisaalide pind 158,5 m
2
). Söögisaali on planeeritud 107 kohta. Konkursitingimustele lisatud 

korruseplaan (lisa 1); 

 Lepingu tähtaeg on 5 aastat; 

 Igakuine üür on 1300 eurot, millele lisandub käibemaks. Üüri korrigeerimine toimub iga 

lepinguaasta möödumisel vastavalt tarbijahinnaindeksile. Üürile lisanduvad ruumi kasutamisega 

seotud kõrvalkulud (vesi, küte, elekter, prügivedu jms); 

 Toitlustuskoha avamise eeldatav tähtpäev 27.02.2017. a. ERR on valmis ruumid üle andma 

jaanuaris 2017. a. Planeeritav hoone kasutusloa väljastamise aeg 20.02.2017. Juhul kui hoone 

kasutusluba ei ole väljastatud hiljemalt 20.02.2017 nihkub avamise eeldatav tähtaeg kasutusloa 

väljastamise viibinud päevade võrra; 

 Toitlustuskoha lahtiolekuajad on: september-mai E-R 8-20, L-P ja riiklikud pühad 9-18 ning suvel 

on vajadusel lühemad lahtiolekuajad vastavalt poolte kokkuleppele; 

 ERR-i töötajatele kohaldatakse kogu menüü (sh jookidele) soodustust minimaalselt 10%; 

 Sooja toidu pakkumise kohustus on E-R kl 8-20, L-P ja riiklikud pühad 9-18; 

 Eraldi hommikueine (pudrud, omletid, müsli, jogurt, pirukad jms) pakkumise kohustus iga päev kl 

8-11); 

 ERR võimaldab juurdepääsu toitlustuskohale ka väljastpoolt maja klientidele kl 8-22; 

 ERR soovib pakkujalt vajadusel catering-teenuse osutamist eriüritustel (nt kontsertide vaheaegadel) 

umbes 150 külastajatele; 

 ERR võimaldab kokkuleppel väljaspool toitlustuskoha tavapärast lahtiolekuaega kinniste ürituste 

korraldamist toitlustuskohas; 

 Pakkujal on kohustus sisustada ruumid toitlustusteenuse osutamiseks vastavalt ning kooskõlas 

kehtivate seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevate nõuetega. ERR on sisustanud söögisaali; 

 Teatud toidugruppide valiku minimaalse suuruse sätestamine sõlmitavas lepingus vastavalt pakkuja 

esitatavale näidismenüüle 

 

Nr Toidugrupp Erinevate artiklite arv 

päevas 

1.  Hommikueined  

(sh puder, omlett, pannkook, hommikusöögihelbed, müsli, jogurt jne) 

vähemalt 5, millest 

vähemalt 2 erinevat 

putru 

2.  Võileivad, wrapid jne vähemalt 4 

3.  Salatid 

(sh kartuli-, riisi- või makaronisalatid, rohelised salatid erinevate lisanditega 

jne) 

vähemalt 4 

4.  Supid (sh selged supid, püreesupid, külmad supid jne) vähemalt 2 

5.  Põhiroad 

(sh liha-, kana- või kalaroad, wokid, pastad, vormiroad, hautised, pajaroad 

vähemalt 5 



jne) 

6.  Lisandid põhiroale 

(sh köögiviljad, püreed, riis, tatar, värsked salatid salati-buffeest, kastmed 

jne) 

Määratlemata 

7.  Magustoidud 

(sh kissellid, tarretised, puuviljad jne) 

vähemalt 3 

8.  Pagari- ja kondiitritooted (saiad, pirukad, koogi- ja tordilõigud) vähemalt 4 

9.  Joogid (sh vesi, piim, keefir, mahlad, karastusjoogid jne) Määratlemata 

10.  Smuutid (valmistatud värsketest puu- ja juurviljadest toitlustuskohas 

vahetult peale tellimist) 

vähemalt 2 

11.  Maiustused Määratlemata 

 

Täiendavad nõuded toitlustusteenuse osutamiseks: 

 Toorainena eelistatakse kodumaist ning võimalikult puhast, värsket ja töötlemata toiduaineid; 

 Põhitoiduna ei ole lubatud pakkuda konserve ja poolfabrikaate; 

 Iga päev pakutakse samal päeval valmistatud toitu; 

 Toidu peamised valmistusviisid on aurutamine, ahjus küpsetamine, keetmine, hautamine; 

 Üks põhiroog päevas on taimetoit; 

 Võimalus osta põhirooga pooles koguses; 

 Põhiroa kõrvale on võimalik valida lisandeid (nt supile maitseroheline), kannuvett ning leiba/saia, 

mis on põhiroa hinna sees; 

 Eelistatud on nisuvaba pagaritooted; 

 Värskeid salateid pakutakse salati-bufeest (salatid on rikkalikud mitmest komponendist 

köögiviljasalatid sobiva kastmega). Salati-bufee valik on põhiroa hinna sees. Peab olema võimalus 

osta ka eraldi salati-buffee valikus olevaid salateid; 

 Toidu ja joogi kaasaostmise võimalus. 

 

Pakkumus peab sisaldama: 

 Näidismenüüd (koos tegelike hindadega); 

 Lühikest äriplaani ERR-i kuni 300 töötaja ja kuni 50 külalise igapäevaseks toitlustamiseks 

(toidukoha tüüp, teeninduse liik jne); 

 Pakkuja Eesti Vabariigis asuvate toitlustuskohtade (sh välimüügipunktide) loetelu koos kehtivate 

Veterinaar- ja Toiduameti väljastatud tunnustamise otsuste koopiatega; 

 Pakkuja kontaktandmeid (registrikood, aadress, sidevahendite numbrid, e-posti aadress). 

 
 

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.11.2016. a kell 10.00 e-posti aadressile 

nora.lahe@err.ee märkega “UUDISTEMAJA TOITLUSTAJA”. 

 

 

ERR kuulutab parimaks pakkumiseks pakkumuse, mis talle kõige rohkem sobib, arvestades mh järgmisi 

kriteeriume (tähtsuse järjekorras): 

1. näidismenüü koos tegelike hindadega; 

2. pakkuja olemasolevates toitlustuskohtades teostatud toidu degusteerimise tulemused; 

3. äriplaani sobivus ERR-i vajadustele. 

 

ERR jätab endale õiguse vajadusel enne pakkumuste esitamise tähtpäeva konkurss tühistada, samuti sobiva 

pakkumuse puudumisel kõik pakkumused tagasi lükata ning uus konkurss välja kuulutada. 

 

Konkursi tulemustest teavitame pakkujaid pakkumuses märgitud kontaktandmetel. 

 



Lisateavet ruumide kohta annab ERR-i haldusdirektor Janar Vilde (telefon 628 4595 või 510 6808, 

E-postiaadress: Janar.Vilde@err.ee) 

 

Konkursi võitja valib ning läbirääkimisi peab ERR-i juhatuse otsusega moodustatud žürii. 
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