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Lisa 1

Investeeringu aruanne
Andmed on esitatud seisuga 1. jaanuar … / 31. detsember …
2014. aastal esitatav aruanne käsitleb 25. juunist 2009. a kuni 31. detsembrini 2013. a tehtud investeeringuid.

1. Üldandmed
1.1. Saaja üldandmed
Saaja üldandmed
Ettevõtja nimi:
Aadress:
Kontaktisik:
Telefoni nr:
E-post:
1.2. Investeeringu üldandmed
Investeeringu nimetus, liik ja number:
Asukoht:
Investeeringu alguskuupäev:
Investeeringu lõppkuupäev:
Muudetud lõppkuupäev:
Investeeringu kogumaksumus:
Tasuta lubatud heitkoguse ühikute määr:
Muudetud kogumaksumus:
Muudetud tasuta lubatud heitkoguse
ühikute määr:
Maksimaalne tasuta lubatud heitkoguse
ühikute kogus investeeringu eest aastal x
Eeldatav investeeringu tööde/teenuste
lepingu lõppkuupäev:

Nimetada investeeringu elluviimise piirkond (linnapiirkond,
maapiirkond või geograafiliselt piiritlemata ala).

Märkige, kui see on asjakohane.

Märkige, kui see on asjakohane.
Märkige, kui see on asjakohane.

Märkige investeeringu käigus tehtavate tööde eeldatav
lõppkuupäev.

2. Investeeringu kirjeldus
(Maksimaalselt 500 tähemärki koos tühikutega.)

3. Elluviidud tegevuste lühikirjeldus ja ajakavale vastavus
3.1. Käesolevale aruandele eelnenud investeeringuga seotud tegevuste kokkuvõte.
Peamiste investeeringuga seotud tegevuste loetelu, sh investeeringuga seotud tööde/teenuste lepingute sõlmimise
kuupäevad ja kestvus, tegevuste alguskuupäev, tegevuste peamised etapid. Samuti anda põhjalik ülevaade tehtud
ja planeeritud hangetest, sh hangetega seotud kuupäevad, laekunud pakkumuste arv, kvalifitseerunud pakkumuste
arv, tühistatud hanked jne. Andke koostatava aruande perioodist detailsem ülevaade.

Tuginedes aruandlusele, kirjeldage kronoloogiliselt investeeringu käigus elluviidud peamisi tegevusi (tegevuste
algus- ja lõppkuupäev või periood, tegevuste peamised etapid, olulisemad investeeringuga seotud tööde
üleandmise-vastuvõtmise kuupäevad jm). Tegevuste kirjeldus on kumulatiivse iseloomuga, st investeeringu
elluviimisest antakse ülevaade algusest kuni aruande kuupäevani, 31. detsembrini.

3.2. Nende tegevuste nimekiri ja tähtajad, mida on vaja veel teha investeeringu lõplikuks
elluviimiseks.

4. Lepingud
4.1. Allkirjastatud lepingud
Hankemenetluse liik /
lepingu tüüp

Lepingu liik, number ja sisu kirjeldus

Nimetage lepingu liik (tööde leping,
teenusleping vms), lisage, kui see on
asjakohane, lepingu järjekorranumber (nt
tööde leping nr 1, tööde leping nr 2,
teenusleping nr 1) ning lepingu käigus
tehtavate tööde/tegevuste lühikirjeldus.

Hanketeate avaldamine
kuupäev

viide

Märkige hanke ulatus
(nt piiratud,
Hanketeate
rahvusvaheline jne) ja
avaldamise aeg.
lepingu tüüp (nt nn
kollane FIDIC).

Lepingu summa (lepingu eeldatud Lepingu allkirjastamise
maksumus)
kuupäev ja hanke võitja
nimi

Märkige nii
Märkige lepingu maksumus ja
riigihangete registri lisage sulgudesse summa,
kui ka Euroopa Liidu mida hanke ettevalmistamisel
Teataja viide).
maksumuseks eeldati.

Tööde tegemise aeg
sõlmitud lepingu järgi

Lepingu
allkirjastamise
kuupäev ja
võitjafirma.

4.2. Ettevalmistatavad lepingud
Hanketeate avaldamise kuupäev
Lepingu liik, number ja sisu kirjeldus

Hanke ettevalmistuse
seis

Hankemenetluse liik /
lepingu tüüp

avaldamata
eeldatav avaldamise
kuupäev

Nimetage lepingu liik (tööde leping,
teenusleping vms), lisage, kui see on
asjakohane, lepingu järjekorranumber
(nt tööde leping nr 1, tööde leping nr 2,
teenusleping nr 1) ning lepingu käigus
tehtavate tööde/tegevuste lühikirjeldus.

Millises faasis on
hanke
Märkige hanke ulatus
ettevalmistamine,
(nt piiratud,
Eeldatav hanketeate
näiteks mitu kuud veel
rahvusvaheline jne) ja avaldamise aeg.
kulub, kas
lepingu tüüp (nt nn
dokumendid on
kollane FIDIC).
saadetud kuskile
kooskõlastamiseks.

Laekunud
pakkumuste arv /
avaldatud
kvalifitseerunud
avaldamise kuupäev ja pakkumuste arv
viide

Hanketeate
avaldamise aeg koos
viitega
avaldamiskohale
(märkige nii
riigihangete registri
kui ka Euroopa Liidu
Teataja viide).

Pakkumuste
koguarv ja
kvalifitseerunud
pakkumuste arv.

Hanke eeldatav
maksumus

Eeldatav lepingu
sõlmimise kuupäev ja
tööde tegemise aeg.

Millal eeldatavasti
leping sõlmitakse ning
millal plaanitakse
tööd teha.

5. Investeeringuga kaasnenud kulutused
Ülevaade investeeringuga kaasnenud kulutustest

Kulutuse liik ja kirjeldus

Summa

Kuupäev

6. Esinenud ja/või võimalikud kõrvalekaldumised kinnitatud investeeringute kavast
6.1. Viivitused investeeringu elluviimisel
Viidake elluviimisel esinenud (ja võimalikele tulevikus esineda võivatele) viivitustele ja esitage nende kohta
asjakohane põhjendus.

………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………...........................
6.2. Tehnilised probleemid
………………………………………………………………………….………………………
….......…………………………………………………………………………….……………
6.3. Finantsprobleemid
…………………………………………………………………………………….……………
……...…………………………………………………………………………………….……
6.4. Juriidilised probleemid
………………………………………………………………………………………….………
……...……………………………………………………………………………………….…
7. Järelevalve käigus tehtud tähelepanekud ja soovitused
Kirjeldage kõiki Keskkonnaministeeriumi ja auditite või muude kontrollide käigus tehtud ametlikke
tähelepanekuid ja soovitusi, viidake sealjuures allikale ja kirjeldage kokkuvõtlikult esitatud tähelepanekute ja
soovituste alusel kasutusele võetud meetmeid.

……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..……….
8. Allkirjastatud kinnitus andmete õigsuse kohta
Kuupäev
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja täielikud.
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Tasuta lubatud heitkoguse ühikute saaja esindaja allkiri, nimi, ametinimetus ja ettevõtja nimi.

