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Pakkumiskutse 

 

Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood ning postiaadress ja 

kontaktandmed (telefon, e-mail) kutsub käesolevaga Teid esitama oma hinnapakkumine 

käesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste 

osas. Teie hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt:______________ ja peab jääma jõusse 

kuni:______________. 

 

Kaup peab olema uus ja pakkuja peab seda kinnitama. Kasutatud kauba puhul peab 

maksumus olema uue samalaadse seadme hinnast oluliselt madalam (esitada viited uuele 

samalaadsele kaubale) ja seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat peale toetuse 

lõpparuande esitamist. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest 

isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste 

nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate 

kaupade ning teenuste osas eraldi ja kokku.  

Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuste üleandmisel ja vastuvõtmisel 

koostatakse vastav  kauba ja teenuste üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles 

kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut.  

Hinnapakkumises oleva kauba või teenuse kohta tuleb arve väljastada eurodes.  

Palume käesolev pakkumiskutse koos tehnilise kirjeldusega  lisada hinnapakkumisele ning 

saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressile:_______________________ 

  



Tehniline kirjeldus 

(Info:  Kõigile pakkumuse tegijatele tuleb saata identne pakkumuskutse ning pakkuja peab 

pakkumiskutse lisama, s.t kinnitama et on pakkumiskutse kätte saanud ja teinud pakkumuse 

lähtuvalt pakkumuskutses sätestatud tingimustele.  Juhul kui on vajalik pakkumusi 

korrigeerida, peavad kõik pakkujad saama võrdse võimalusi teha uus pakkumus lähtuvalt 

muutunud tehnilistest tingimustest.)   

 

I Tehnilised tingimused:  

(kirjeldada soetatava seadme tehnilisi tingimusi, mis lähtuvad taotleja vajadustest, näiteks 

seadme mõõtmed, võimsus, tootlikkus, energiatarve, tööoperatsioonide kirjeldus, sobivus teise 

seadme või mootorsõidukiga jmt. Ehituslike tegevuste puhul ehitusprojekt ja selle alusel 

koostatud detailne töömahtude tabel) 

 

II Kauba üleandmine-vastuvõtmine:   

(kirjeldada kauba üleandmise ja vastuvõtmise asjaolud – kas see toimub pakkuja juures või 

tuleb kaup transportida tellija juurde; kas kaup tuleb maha laadida või see pole nõutav; jmt 

tingimused) 

 

III Garantii: garantiiperioodi kehtivus pärast üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist __ 

kuud 

(märkida, mitu kuud peab garantiiaeg kehtima) 

 

IV Muud tingimused: 

(kõik muud asjaolud, mida tellija soovib pakkumuse esitamisega seotult arvestada). 

 

 

 

Pakkumiskutse esitaja: ____________________________ 

    ( nimi ja allkiri) 

Pakkumuse esitaja: ____________________________ 

    ( nimi ja allkiri) 


