
Hinnapakkumuses	  nõutavad	  andmed	  
	  
	  
Kontrollige	  enne	  esitamist	  üle,	  kas	  hinnapakkumusel	  on	  olemas	  kõik	  allpool	  loetletud	  
andmed.	  Vajadusel	  paluge	  hinnapakkujal	  pakkumus	  umber	  teha	  või	  tehke	  
pakkumuse	  vorm	  hinnapakkuja	  jaoks	  juba	  ette	  valmis.	  
	  

1. Hinnapakkumuse	  SAAJA	  täielik	  nimetus	  ja	  postiaadress	  
2. Dokumendi	  kuupäev,	  number	  ja	  koostamise	  koht	  
3. Märge,	  et	  tegemist	  on	  HINNAPAKKUMUSEga	  ning	  märge,	  mille	  kohta	  

hinnapakkumus	  on	  tehtud	  (asjade/seadmete	  ostmine,	  toitlustamine,	  
transporditeenus,	  majutusteenus	  vms)	  

4. Hinnapakkumuse	  ESITAJA	  täielik	  nimetus	  ja	  postiaadress	  
5. Hinnapakkumuse	  ESITAJA	  registrikood	  
6. Hinnapakkumuse	  ESITAJA	  käibemaksukohuslaste	  registri	  number	  

(mittekäibemaksukohuslaste	  puhul	  märge,	  et	  pakkumuse	  esitaja	  ei	  ole	  
käibemaksukohuslane)	  

7. Hinnapakkumuse	  esitaja	  MTR	  (Majandustegevuse	  register)	  kehtiva	  
registreeringu	  number	  (juhul	  kui	  pakkujal	  on	  kohustus	  omada	  registreeringut	  
MTRis	  –	  ehitustööde	  teostajad,	  projekteerijad,	  müüjad,	  toitlustajad,	  
majutusteenuse	  osutajad	  jt)	  
	  

8. Pakutava	  asja	  või	  teenuse	  põhjalik	  lahtikirjutus	  
a)	  eseme/seadme	  puhul	  nimetus,	  mudeli	  number	  ja	  tähis	  (kui	  on),	  tehnilised	  
andmed	  (nt	  võimsus,	  tootlikkus	  vms),	  kogus,	  ühe	  ühiku	  hind	  käibemaksuta,	  
kogusumma	  käibemaksuta	  ning	  käibemaks	  eraldi,	  kogusumma	  koos	  
käibemaksuga.	  
b)	  teenuse	  puhul	  teenuse	  põhjalik	  kirjeldus	  (majutus,	  transport,	  koolitus	  vms)	  
Näidata	  teenuse	  pakkumise	  aeg,	  koht,	  vajadusel	  sõidumarsruut,	  teenuse	  
saamises	  osalejate	  ligikaudne	  arv.	  Teenuse	  ühiku	  hind	  (toitlustus-‐	  või	  
majutuskord,	  transpordi	  kilomeeter,	  koolitustund	  vms),	  osutatava	  teenuse	  
ühikute	  kogus	  (toitlustatavate	  arv,	  majutuskordade/-‐päevade	  arv,	  
koolitustundide	  arv,	  kilomeetrite	  arv	  vms),	  teenuste	  summa	  kokku	  ilma	  
käibemaksuta,	  käibemaks	  eraldi	  ja	  summa	  koos	  käibemaksuga.	  
c)	  Ehituse	  hinnapakkumus	  peab	  olema	  vastavuses	  ehitusprojektiga	  
d)	  Hinnapakkumuse	  ESITAJA	  kinnitus,	  et	  pakutav	  kaup	  on	  UUS.	  
NB!	  Kasutatud	  seadmete	  ostmine	  on	  lubatud	  ainult	  mittetulundusühingutele	  
Leader	  määruses	  toodud	  tingimustel	  
e)	  Pakutavale	  kaubale	  kehtiv	  garantiiaeg	  
f)	  Hinnapakkumuse	  kehtivusaeg	  (peab	  kehtima	  projekti	  esitamise	  ajal,	  
soovitavalt	  projekti	  elluviimise	  ajani)	  
g)	  Hinnapakkumuse	  ESITAJA	  esindaja	  nimi	  ja	  kontaktandmed	  
	  


