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PAKKUMUSE ESITAMISE ETTEPANEK 
 
 
Lugupeetud pakkuja,  
 
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAg või hankija) kutsub Teid osalema avatud 
hankes „Trükiteenuste tellimine“ (edaspidi hange) hanketeates ja –dokumentides kirjeldatud 
tingimustel ja korras.  
 

1. ÜLDOSA 

1.1. Hankija aadress: Soola 8, 51013 Tartu, registrikood 90000759. 

1.2.     Kontaktisik: Helina Loid-Kudu, helina loid-kudu@etag.ee, tel 731 7349 

1.3. Vastutav isik: Eva Panksepp, eva.panksepp@etag.ee, tel 7317342 

1.4. Hankelepingu eeldatav maksumus: 40 000 eurot 

1.5. Hanke eesmärgiks on leida üks koostööpartner trükiteenuse osutamiseks. 

1.6. Hankedokumendid (edaspidi HD) on: 

1.6.1. käesolev pakkumise kutse koos kõigi lisadega; 

1.6.2. kõik enne pakkumuste esitamise tähtaega esitatud dokumendid, millega on 

muudetud või selgitatud HD nõudeid. HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad 

tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks.  

1.7. Isikud võivad esitada pakkumuse ühiselt (ühispakkujad). Kõik pakkuja kohta käiv loetakse 

edaspidi ka iga ühispakkuja kohta käivaks.  

1.8. Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping majanduslikult soodsama pakkumuse teinud 

pakkujaga. Lepingu alusel sõlmitakse igakordselt ühe või mitme erineva trükise tellimiseks 

hankeleping, milleks võib olla ka hankija poolt aktsepteeritud hinnapakkumine. 

2. HANKE ESEME TEHNILINE KIRJELDUS 

Hankija tellitavate trükiste tehniline kirjeldus on lisatud HD-le (lisa 1). Trükiste spetsifikatsioonid ja 

kogused on prognoositud.  

3. HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED 

3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:  

- keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud 

kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete 

rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude 

toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 

kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 

- kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases 

seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 

- kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa 

seaduse kohaselt.  

3.2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel 

on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või 

sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud 

intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on 

ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja 

arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või 
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asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike 

või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud 

intressi võlga, mis ületab 100 EUR. 

3.3. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete 

seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole 

hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja 

asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 

punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse 

tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 

3.4. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud 

toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja 

originaali. 

3.5. Hankija kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest või ütleb sõlmitud hankelepingu üles, kui selgub, et 

Pakkuja on esitanud valeandmeid, võltsitud või tõele mittevastavate andmetega dokumente või 

andnud muud, hankemenetlust oluliselt eksitavat teavet. 

 

4. TEHNILINE JA KUTSEALANE PÄDEVUS 

4.1. Pakkujal peab olema trükiteenuse osutamise kogemust vähemalt kolm aastat. Pakkuja peab olema 
nõuetekohaselt täitnud viimase 36 kuu jooksul enne pakkumuste esitamise tähtpäeva vähemalt 3 
(kolm) käesoleva hankeesemega samaväärset lepingut. Täidetud samaväärseks lepinguks loetakse 
lepingut, mis vastab mõlemale alljärgnevale tunnusele: 
4.1.1. leping on lõppenud kohase täitmisega viimase 36 kuu jooksul enne pakkumuse esitamise 

tähtaega ja 
4.1.2. lepingu raames on osutatud teenuseid vähemalt 30 000 euro eest. 

4.2. Pakkuja esitab andmed lepingu(te) kohta HD Lisas 3 antud vormil, tuues eraldi välja iga täidetud 
lepingu nimetuse, kogumaksumuse, sõlmimise ja lõppemise kuupäevad ning teise lepingupoole 
ärinime ja registrikoodi (füüsilisest isikust lepingupartneri puhul tema ees- ja perekonnanime, 
isikukoodi ja kontaktandmed). 

4.3. Pakkujana kvalifitseeritakse need pakkujad, kelle tootmisprotsess ja teenusepakkumine on üles 

ehitatud toote kvaliteeti ja keskkonnasäästlikke põhimõtteid silmas pidades järgmiste kriteeriumite 

alusel: 

4.3.1. pakkuja omab kehtivat rahvusvaheliselt tunnustaud  kvaliteedi- ja/või keskkonnajuhtimise 

sertifikaati (ISO 9001, ISO 14001, EMAS või muu sarnane); 

4.3.2. pakkujal on võimalik toode (trükis) tähistada rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgisega 

(Põhjamaade Luigemärk, Euroopa Ühenduse Lill, Sinine Ingel või muu) ja/või 

vastutustundlikku tarneahela märgistega (FSC, PEFC). 

4.4. Pakkujal tuleb kvalifitseerumise tõendamiseks esitada olemasolevate kehtivate sertifikaatide 

koopiad. 

 

5. MAJANDUSLIK JA FINANTSSEISUND 

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive hankelepingu esemele vastavas osas  peab olema 

vähemalt 100 000 eurot. Pakkuja esitab vastava kinnituse HD lisas 2 antud vormil "Kinnituskiri". 

 
 

6. NÕUDED PAKKUMUSELE 

6.1. Pakkumuse dokumentatsioon peab olema vormistatud eesti keeles. 

6.2. Pakkumus ei tohi olla tingimuslik ega sisaldada tingimusi, mis ei tulene HD-st või selle lisadest.  

6.3. Pakkuja peab esitama avalduse, mis sisaldab Pakkuja nime, aadressi, registrikoodi, ja 

kontaktandmeid ning kinnitust HD-s ning selle lisades esitatud tingimuste ülevõtmise kohta.  

Avaldus tuleb esitada vastavalt HD lisas 2 etteantud kinnituskirja vormile. 

6.4. Pakkuja esitab hinnapakkumise eurodes e-riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHK) etteantud 

pakkumuse maksumuse vormil. Hinnapakkumine peab olema lõplik, st sisaldama trükkimiseks 

vajalikku trükiettevalmistust ja järeltöötlust, trükiste pakendamist, transpordikulu hankija kontorisse 

Tallinnas ja Tartus ning muid hinna komponente, mis kujunevad kõigi HD-s märgitud tingimuste 

täitmisel. Hinnapakkumises tuleb näidata hind ilma käibemaksuta. 
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6.5. Kui pakkumust ei allkirjasta pakkuja seaduslik esindaja, peab pakkumuse esitaja lisama 

pakkumusele dokumendi, millest tulenevad tema volitused pakkumuse esitamiseks. Ühispakkujad 

lisavad pakkumusele nende esindajale antud volikirja. 

6.6. Pakkumuse struktuur: 

 pakkuja kinnituskiri HD Lisas 2 etteantud vormil, 

 pakkuja esindaja kehtiv volikiri (kui tegemist ei ole seadusliku esindajaga), ühispakkumuse 

korral ühispakkujate esindaja kehtiv volikiri; 

 tõend pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete 

võlgnevuse puudumise kohta (HD p 3.3); 

 HD punktis 4.2. nõutud lepingute nimekiri lisas 3 etteantud vormil; 

 HD punktis 4.3. kirjeldatud tingimusele vastavust tõendavad dokumendid (kehtivad 

sertifikaadid, juhtimissüsteemialased ja märgikasutuse õigust tõendavad); 

 pakkumuse maksumus eRHK-s etteantud vormil. 

 

7. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG 

7.1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. 

7.2. Hiljemalt 10 päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemist võib hankija pakkujatelt taotleda 

kirjalikult pakkumuse jõusoleku perioodi pikendamist lisaperioodi võrra. Pakkuja teavitab hankijat 

kirjalikult pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest viie tööpäeva 

jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates.  

 

8. PAKKUJA VASTUTUS 

Pakkuja peab ainuisikuliselt vastutama Lepinguga temale pandud kohustuste kvaliteetse ja tähtajalise 

täitmise eest ning kinnitab kõikide hanke tingimuste ülevõtmist. Ühispakkumuse korral vastutavad 

ühispakkujad solidaarselt.  

9. PAKKUMUSE  ESITAMINE JA AVAMINE 
9.1. Pakkumused esitatakse elektrooniliselt ainult eRHK kaudu hiljemalt 12.septembril 2016.a kell 

10.00 digiallkirjastatuna pakkumuse esitamiseks volitatud isiku poolt. 

9.2. Pakkumused avatakse 12.septembril 2016.a kell 10.10 hankija Tartu kontoris Soola 8. 

9.3. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad vääramatu 

jõuga sarnanevad asjaolud, nagu elektrikatkestused, häired eRHK töös, pakkuja või hankija 

interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara töös. 

Hankija ei vastuta nende tõrgete läbi tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. 

9.4. Hankija kõrvaldab hankest kõik pakkumused, pakkumuse muudatused või pakkumuse 

tagasivõtmise teated, mis on hankijale laekunud väljaspool eRHK-d või pärast pakkumuste 

esitamise tähtaega. 

9.5. Hankija ei hüvita pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulutusi. 

10. KÜSIMUSED JA SELGITUSED 

10.1. Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus selles 

hankemenetluses osaleda, on õigus saada 3 tööpäeva jooksul selgitusi või täiendavat teavet 

hanketeate ja hankedokumentide kohta kirjalikult ainult e-RHK vahendusel. Küsimused, millele 

pakkuja soovib vastust mõistliku aja jooksul enne pakkumuste avamise tähtaega, tuleb esitada 

hiljemalt 6.septembril 2016.a kella 17.00-ks ainult läbi eRHK teabevahetuse töölehe. Muul viisil 

esitatud küsimused võib hankija jätta tähelepanuta. Hankija ei taga peale antud tähtaja saabumist 

esitatud küsimustele vastamist pakkuja jaoks piisava ajavaruga. 

10.2. Hankija vastused edastatakse üheaegselt kõigile selgitusi või täiendavat teavet küsinud huvitatud 

isikutele või hankedokumendid saanud huvitatud isikutele e-RHK vahendusel 3 (kolme) tööpäeva 

jooksul e-RHK kaudu vastava taotluse saamisest arvates. 

10.3. Kui pakkuja avastab pakkumuse ettevalmistamise käigus hankedokumentides vigu, 

vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud koheselt sellest hankijat teavitama eRHK-s teate 

esitamisega. Pärast pakkumuste esitamise tähtaja saabumist HD kohta laekunud pretensioone 

arvesse ei võeta ja pakkuja ei saa hanke tulemuse vaidlustamisel neile asjaoludele tugineda. 
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10.4. Hankija vastutav isik võib nõuda pakkujalt esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist 

võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkujalt pakkumuses esitatud teabe 

põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Pakkuja on kohustatud esitama selgitused 

3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 56 lg 3). Nõudmine ja 

selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult. 

10.5. Hankijal on õigus kõrvaldada hankest pakkuja, kes jätab punktis 10.4. nimetatud nõude 

tähtaegselt täitmata. 

11. PAKKUMUSTE KVALIFITSEERIMINE,  VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE   

11.1. Hankija kvalifitseerib pakkujad vastavalt HD-s ja eRHK-s esitatud tingimustele.  

11.2. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s ja eRHK-s esitatud tingimustele. 

Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s ja eRHK-s esitatud 

tingimustega.  

11.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi järgmistel juhtudel:  

11.3.1.  pakkuja ei vasta hanketeates ja HD-s esitatud kvalifitseerimisnõuetele; 

11.3.2. pakkuja on teadlikult esitanud eksitavaid või tõele mittevastavaid andmeid. 

11.4. Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui ta leiab 

pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on 

põhjendamatult madal, või kui pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud nõutud selgitust (RHS § 48). 

11.5. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel: 

11.5.1. hankija kõrgemalseisev organ on hankemenetluse ajal vähendanud antud hankeks 

eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud hanke finantseerimisest; 

11.5.2. hankelepingu sõlmimine osutub ebavajalikuks, ebamõistlikuks või võimatuks vääramatu 

jõu mõjul. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja mõistlikkuse 

põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga 

arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

11.6. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus vastavaks juhul, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi 

HD-s ega eRHK-s esitatud tingimustest.  

 

12. HINDAMISKRITEERIUMID JA HINDAMINE 

12.1. Hindamiskriteeriumid on: 

12.1.1. hind (vähim on parim) osakaaluga 70%. Pakkuja näitab pakkumuses toote hinna 

eurodes, ilma käibemaksuta, vajadusel täpsusega kuni kaks kohta peale koma; 

12.1.2. tarneaeg (vähim on parim) osakaaluga 30%. Tarneaeg on ajavahemik, mis kulub 

tellimuse saamisest toote kättetoimetamiseni tundides, vajadusel täpsusega kuni kaks 

kohta peale koma. 

 

12.2. Hindamismetoodika:  

12.2.1. hindamiskriteeriumi "hind" väärtuse võtab eRHK süsteem maksumuse vormilt (pakkuja 

poolt sisestatud ühikuhindade summa ilma käibemaksuta), teeb arvutuse ja annab 

hindepunktid järgneva metoodikaga: madalaim maksumus saab maksimaalse arvu 

punkte; teised pakkumused saavad proprtsionaalselt vähem, arvutades valemiga: 

madalaim maksumus / konkreetne maksumus x osakaal.  

12.2.2. hindamiskriteeriumi "tarneaeg" puhul arvutab eRHK süsteem väärtuspunktid järgnevalt: 

madalaim pakutud näitaja saab maksimaalse arvu punkte. Teised näitajad saavad 

proportsionaalselt vähem arvutades valemiga: madalaim näitaja / konkreetne näitaja x 

osakaal. 

12.3.  Raamleping sõlmitakse ühe majanduslikult soodsama pakkumuse esitanud pakkujaga. 

12.4.  Pakkumuste võrdsuse korral eelistatakse pakkujat, kes omab rohkem rahvusvaheliselt tunnustatud 

ökomärgiseid. Nende võrdsuse korral heidetakse liisku. Liisuheitmise meetod ja aeg otsustatakse 

vajadusel, teavitades sellest liisuheitmises osalevaid pakkujaid kolm tööpäeva ette. 
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13. LEPINGUTINGIMUSED  

13.1. Lepingutingimused on toodud HD lisas 4 „Raamlepingu projekt“. 

13.2. Hankelepingu täitjale tasutakse teenuse osutamise eest pärast töö üleandmise-vastuvõtuakti 

tellijapoolset aktseptimist ja mõlemapoolset allkirjastamist. Täitja esitab tellijale teenuse 

osutamise akti alusel arve, mille tellija kohustub tasuma arvel märgitud tähtpäevaks, mis ei või 

olla lühem kui  14 tööpäeva.  

13.3. Hankija ei ole seotud punktis 1.4. märgitud hankelepingu eeldatava maksumusega, st hankija 

võib tellida teenuseid ka väiksema või suurema summa eest. 

13.4. Hankija ei ole seotud HD tehnilises kirjelduses toodud trükiste koguste ja kirjeldusega, st hankija 

ei ole kohustatud neid tellima ja jätab endale õiguse tellida vajadusel ka muid, HD-s nimetamata 

trükiseid. 

13.5. Pakkuja on seotud pakkumises toodud tootmisaja ja hindadega juhul, kui hankija tellib HD-s 

nimetatud trükiseid ja HD-s märgitud või sellest väiksemas koguses. 

13.6. Kui hankija soovib tellida HD-s nimetamata trükiseid või HD-s märgitust suuremas koguses, 

esitab ta pakkuja esindajale e-posti teel hinnapäringu, mis sisaldab vähemalt tellitava trükise 

nimetust ja kirjeldust (formaat, lehekülgede arv, kas must-valge või värviline trükk, kogus, tiraaž 

jm olulised andmed). 

13.7. Hankijal on õigus osta HD-s nimetamata trükiteenuseid kolmandatelt isikutelt juhul, kui Pakkuja 

konkurent pakub samasugust toodet madalama hinnaga ja Pakkuja keeldub sama teenust sama 

hinnaga Tellijale osutamast. 

13.8. Täitja kohustub esitama tellijale kirjaliku hinnapakkumuse kolme tööpäeva jooksul alates 

hinnapäringu esitamisele järgnevast päevast. 

13.9. Tellimus loetakse esitatuks juhul, kui hankija on hinnapakkumise taasesitataval kujul 

aktsepteerinud.  

13.10. Raamlepingu alusel sõlmitavate hankelepingute tingimused peavad olema tellija jaoks 

raamlepingus sätestatud tingimustega vähemalt samaväärsed või soodsamad, eelkõige võib töö 

teostamise aeg olla lühem või hind madalam hankes pakutud sarnase toote või teenuse hinnast. 

13.11. Hankeleping on seotud järgmiste Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate projektide ja/või 

programmidega: 

 RITA (2014-2020.4.02.16-0025);  

 Mobilitas Pluss (2014-2020.4.01.16-0024) 

 Teame+ (2014-2020.4.01.15-0023) 

 Kohanemisprogrammi projekti „Kohanemisprogrammi teadusmoodul“ meede "Toetuse 

andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ (2014-

2020.2.06.001002003.01.15-0004). 
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HD lisa 1. TEHNILINE KIRJELDUS 

Toode 
Kogus 
või hulk 
x tiraaž 

Kirjeldus 

Plakat 1  12 

A1, must-valge ühepoolne trükk. Plakati  trükipoolele peab saama 
ilma pingutusteta peale kirjutada hariliku pliiatsiga (4B-2H), 
värvipliiatsitega ja vildikatega. Paber peab kannatama kirjutamist-
joonistamist, st  ei tohi olla õhuke. 

Plakat 2 12 

A1, 4+0 värv. Plakati  trükipoolele peab saama ilma pingutusteta 
peale kirjutada hariliku pliiatsiga (4B-2H), värvipliiatsitega ja 
vildikatega. Paber peab kannatama kirjutamist-joonistamist,  ei 
tohi olla õhuke. 

Plakat 3 2x2500 A3, 4+4 värv, paber kaetud, 250g 

Plakat 4 2x2 

A1 kahe erineva kujundusega, kumbagi 2 tk, st kokku 4. 
Ühepoolsed, 4+0 värv. Paber peab kannatama kirjutamist-
joonistamist, ei tohi olla õhuke. 

Plakat 5 200 A3,  4+4 värv, paber kaetud, 250g 

Kapa 1 45 mõõt ~ 216x417 mm, paksus 5mm. 4+0 värv 

Kapa 2 16 mõõt ~ 190 x 428 mm, paksus 5mm. 4+0 värv 

Kapa 3 45 mõõt ~ 216x417 mm, paksus 5 mm. 4+4 värv 

Kapa 4  16 mõõt ~ 190 x 428 mm, paksus 5 mm. 4+4 värv 

Roll-up poster 1 1 

Komplekt, koos raamiga. Raam 850x2000 mm. Materjal peab 
olema elastne ja vastupidav, mis kannatab postrite korduvat 
kasutamist (üles riputamist, lahti ja kokku kerimist). Ei tohi olla 
liiga õhuke, rabe ega rebenev.  

Roll-up poster 2 3x1 

Komplekt, koos raamiga. Erinevad suurused, suurim raamiga 
850x2000 mm. Materjal peab olema elastne ja vastupidav, mis 
kannatab postrite korduvat kasutamist (üles riputamist, lahti ja 
kokku kerimist). Ei tohi olla liiga õhuke, rabe ega rebenev. 
Pakkumine teha  antud suurima mõõdu baasil. 

Roll-up poster 3 1 

Komplekt, koos raamiga. Raam 1500x2000 mm. Materjal peab 
olema elastne ja vastupidav, mis kannatab postrite korduvat 
kasutamist (üles riputamist, lahti ja kokku kerimist). Ei tohi olla 
liiga õhuke, rabe ega rebenev. 

Roll-up poster 4 3x1 

Komplekt, koos raamiga. Erinevad suurused, suurim raamiga 
1500x2000 mm. Materjal peab olema elastne ja vastupidav, mis 
kannatab postrite korduvat kasutamist (üles riputamist, lahti ja 
kokku kerimist). Ei tohi olla liiga õhuke, rabe ega rebenev. 
Pakkumine teha  antud suurima mõõdu baasil. 

Roll-up poster 5 5x1 

Komplekt. Koos raamiga. Erinevad suurused, suurim raamiga 
1500x2000 mm. Materjal peab olema elastne ja vastupidav, mis 
kannatab postrite korduvat kasutamist (üles riputamist, lahti ja 
kokku kerimist). Ei tohi olla liiga õhuke, rabe ega rebenev. 
Pakkumine teha  antud suurima mõõdu baasil. 

Poster 1 1000 A4, 4+4 värv, kaetud paber 160g 

Poster 2 20 A1,  4+4 värv, kaetud paber 280-300g  

Voldik 1 
300 

A3 kaheks volditud (lõppformaat A4), 4+4 värv, paber vähemalt 
200g, lakitud 

Voldik 2 1000 
398x85 mm, volditud lõõtsaks, kahepoolne, 4+4, Serixo 140 gr 
45x64 
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Voldik 3 100 A4 kaheks volditud, klammerdatud, 4+4 värv, 12lk 

Voldik 4 300 A4 kaheks volditud, klammerdatud, 4+4 värv, 12lk 

Voldik 5 500 A4 kaheks volditud, klammerdatud, 4+4 värv, 12lk 

Voldik 6 300 A4 kaheks volditud, klammerdatud, 4+4 värv, 12lk 

Voldik 7 200 A4 kolmeks volditud, 4+4 värv kaetud paber 250g 

Voldik 8 400 A4,kolmeks volditud, 4+4 värv, kaetud paber 250g 

Voldik 9 500 A4 kolmeks volditud, 4+4 värv, kaetud paber 250g 

Voldik 10 700 A4 kolmeks volditud (A65, 6 lk), 4+4 värv, paber gloss 170 g 

Voldik 11 5000 A4, kolmeks volditud, 4+4 värv, kaetud paber 250g 

Voldik/brošüür 1 
1000 

lõppformaat A5, 4+4 värv, kaante ja sisu paber kaetud 250g, 6 lk 
võrdselt kokku volditud 

Voldik/brošüür 2 
800 

210x280mm, 4+4 värv, kaante ja sisu paber kaetud 250g, 
klammerdatud, 12 lk, kohtlakk kaanel 

Voldik/brošüür 3 
800 

210x280mm, 4+4 värv, kaetud paber 120g, klammerdatud, 32 lk 

Voldik/brošüür 4 1000 A5, klammerdatud, 4+4 värv,  8 lk, kaetud paber 120g 

Raamat/voldik 1000 laius165mm x kõrgus 235 mm, liimköide, 4+4 värv, 60 lk 

Flaier 5000 210x99mm , 4+4 värv, kaetud paber 100g 

Brošüür 
300 

A4 (kaheks volditud, lõppformaat A5, keskelt klammerdatud), 4+4 
värv, 52 lk, kaetud paber kaaned 220g, sisu 120g (mark 
pakkujalt) 

Raamat/brošüür 
500 

170x240 mm, 4+4 värv cmyk, õmmeldud liimköide, 68 lk, kaaned 
-Serixo 250 g 46x64, sisu - Serixo 120 gr 72x102 

Raamat 1 
300 

A4, 4+4 värv, õmmeldud liimköide, 200 lk, paber: kaaned 240g, 
sisu 120g (mark pakkujalt)  

Raamat 2 500 
spiraalköide (hõbedane metall), 180x297 mm, 76 lk, 4+4 trükk, 
sisu 140 Multi ofset, kaaned: kartong 270 g 

Trükis 1 75 
A4, 4+4 värv, pehmed kaaned 220 g, sisu paber 120 gr, maht 68 
lk koos kaantega, klammerdatud (paberi mark pakkujalt) 

Trükis 2 200 
210x280 mm, 4+4 värv, pehmed kaaned, liimköide. Teksti maht 
52 lk, ümbertöödeldud paber Serixo 

Trükis 3 800 A4, kõvemate kaantega, liimköites 60 lk, 4+4 värv 

Trükis 4 100 A4, pappkaantega, klammerdatud köites 40 lk, 4+4 värv 

Postkaart 1000 105x148mm, 4+4 värv cmyk 

Esindustrükis-kaart 200 210x200 mm, kartong 250 g, stantsitud, 4+4 värv  

Kutsekaardid 500 A6, 4+4 värv, paksem paber ca 200 g, kohtlakk 

Kalender-järjehoidja 
2500 

erikujuline, lamineeritud, paksemal paberil kalender-järje-hoidja-
joonalud vms, pikema külje mõõt ca A5, 4+4 värv 

Kleepsud 5000 
65x65mm, erikujulised, lahti stantsitud, värv 4+4, kleepsupaber 

Tänukirjad/aukirjad  1500 
A4, 4+4 värv. Paberile peab saama vabalt trükkida kontoris 
kasutatavate laserprinteritega, st paber ei tohi olla libe, kaetud 
pinnaga ega väga paks (maksimaalselt 160 g) 

Kirjapaber 300 A4, 4+4 värv, kerge liimköide (rebitav kirjapaber) 100 lk 

Mappkaaned 1 50 
A4 formaadis trükise jaoks, 4+4 värv, valge alusmaterjal ja valge 
alusvärv, stantsitud (tüüpkaaned 3mm selg, visiitkaardi lõiked) 

Mappkaaned 2 300 A4, stantsitud tagakaas, 4+4 värv, kaanele vesilakk 

Boksi päised 150 900x200mm; 4+0 värv, kleepsildid 

 



SA Eesti Teadusagentuur  avatud hange „Trükiteenuste tellimine“ 
Riigihangete registri viitenumber 174896 

9 | 14 
 

 

Muud tingimused 

1. Värvi all mõistab hankija nelja- ja enama trükivärvi kasutamist ilma „spot“ värvideta. 

2. Pakkumuses esitatav hind peab sisaldama kõiki hankija tellimuse täitmiseks tehtavaid 

kulutusi, sealhulgas, kuid mitte ainult trükkimiseks vajalikku trükiettevalmistust ja järeltöötlust, 

trükiste pakkimist ja transporti hankija kontorisse Lauteri 5 Tallinnas või Soola 8 Tartus. 

3. Tooted pakendatakse kõik markeeritud kastidesse, vastavasisulise infoga (sisu, kogus). 
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HD lisa 2. KINNITUSKIRI 

 
Pakkuja ärinimi: 
Pakkuja esindaja nimi ja volituse alus:  
Pakkuja registrikood: 
Juriidiline aadress: 
Postiaadress: 
Kontakttelefon: 
Pakkuja esindaja kontakttelefon: 
Pakkuja esindaja e-posti aadress: 
 
 
Soovime osaleda SA Eesti Teadusagentuur avatud hankes „Trükiteenuste tellimine“ viitenumbriga 
174896 ja kinnitame, et: 

1. oleme tutvunud kõnealuse hanke kõigi dokumentide ja nende lisadega (HD) ning 
nõustume hankija esitatud tingimuste ülevõtmisega;  

2. oleme hankija esitatud tingimustest aru saanud, sealhulgas HD pakkumise kutse punktis 
8 kirjeldatud vastutusest hankija ees ja nõustume hanke teostama HD-s ja käesolevas 
pakkumuses esitatud tingimustel;  

3. meil puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest 
kõrvaldamise alused; 

4. oleme nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ja enda elu- või 
asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused; 

5. meie viimase kolme majandusaasta netokäive hankelepingu esemele vastavas osas  on 
…………………………………………….. eurot; 

6. vastame täielikult HD-s esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused 
ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks, sealhulgas: 
6.1.  omame järgmisi kehtivaid rahvusvaheliselt tunnustatud  kvaliteedi- ja/või 

keskkonnajuhtimise sertifikaate: 
 

………………………………………………………………………………………………………; 
6.2.  meil on võimalik tähistada tooteid järgmiste rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgiste  

ja/või vastutustundlikku tarneahela märgistega: 
 

………………………………………………………………………………………………………; 
 

7. kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse 
lahutamatu osa ja esitatud andmed on õiged. Anname nõusoleku esitatud dokumentide 
õigsuse kontrollimiseks vajalike järelpärimiste tegemiseks; 

8. käesolev pakkumus on jõus vähemalt 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates; 
9. HD-s esitatud informatsioon on piisav käesoleva hanke teostamiseks ja meile on antud 

võimalus saada täiendavat informatsiooni HD sisu ja hankelepingu eseme kohta; 
10. pakkumuse koostamisel ei ole osalenud ükski isik, kes on osalenud sama riigihanke 

hankedokumentide koostamisel; 
11. meil on kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused. 

 
 
 
 
Pakkuja esindaja allkiri 
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HD lisa 3. TÄIDETUD LEPINGUTE NIMEKIRI 
 
Pakkuja ärinimi: 
Pakkuja registrikood: 
 
 

Jrk 
nr 

Lepingupartneri 
ärinimi 
(füüsilisest isikust 
partneri korral 
tema ees- ja 
perekonnanimi) 

Lepingpartneri 
registrikood 
(füüsilisest 
isikust partneri 
korral tema 
isikukood ja 
kontaktandmed) 

Lepingu 
nimetus 

Lepingu 
sõlmimise 
kuupäev 

Lepingu 
lõppemise 
kuupäev 

Lepingu 
kogu- 
maksumus 

1.       

2.       

3.       

       

 
 
 
 
Pakkuja esindaja allkiri  
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HD lisa 4. RAAMLEPINGU PROJEKT 

 

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, mida esindab ……………... alusel ……………., (edaspidi Tellija) ja 

………………………………………………………………., mida esindab …………………. alusel  

……………………(edaspidi Töövõtja) sõlmivad alljärgneva raamlepingu (edaspidi Leping): 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Lepingu objektiks on  trükiteenuste osutamine (edaspidi Töö) vastavalt riigihanke „Trükiteenuste 
tellimine“ (riigihangete registri viitenumber 174896) hankedokumentidele (edaspidi 
Hankedokumendid) ning Töövõtja poolt hankes esitatud pakkumusele (edaspidi Pakkumus). 

1.2. Leping jõustub käesoleva lepingu sõlmimise hetkest ja kehtib kaks aastat. Peale nimetatud tähtaja 
saabumist on leping lõppenud ega pikene automaatselt. 

1.3. Lepingu alusel sõlmitakse poolte vahel igakordselt hankelepingud Töö teostamiseks (edaspidi 
Tellimus) vastavalt Tellija vajadustele järgmiselt:  

1.3.1. Tellija esindaja esitab Töövõtja esindajale hinnapäringu,  
1.3.2. Töövõtja esitab Tellijale kirjaliku hinnapakkumise, vajadusel täpsustades eelnevalt Tellija 

esindajaga Töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikke andmeid, 
1.3.3. Tellija aktsepteerib hinnapakkumist taasesitatavas vormis. Tellimus loetakse esitatuks 

pärast Tellija esindaja aktsepti.  

1.4. Lepingul on selle allkirjastamise hetkel järgmised lisad: 

1.4.1. Hankedokumendid (lisa 1); 

1.4.2. Pakkumus (lisa 2). 

2. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

2.1. Töövõtja kohustub: 

2.1.1. esitama Tellijale kirjaliku hinnapakkumise Tellija päringus kirjeldatud trükiteenuse 
teostamiseks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul;  

2.1.2. võtma arvesse Tellija juhiseid ja suuniseid, vajadusel nõudma Tellijalt Töö nõuetekohaseks 
teostamiseks vajalikku täiendavat informatsiooni; 

2.1.3. juhinduma Tellija juhistest ja suunistest, nende täitmise võimatuse või kõlbmatuse korral 
juhtima sellele Tellija tähelepanu; 

2.1.4. teavitama Tellijat viivitamatult kõigist Töö teostamisega seotud takistustest ja muudest 
olulistest sündmustest, mis võivad mõjutada Töö tulemust, sealhulgas, kuid mitte ainult hinda, 
tähtaegu ja kvaliteeti, 

2.1.5. olema Tellija jaoks kättesaadav suhtlemiseks sidevahendite abil tööpäeviti kell 9-12 ja 13-16; 

2.1.6. täitma Tellimused Pakkumuses esitatud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui tegemist on 
Hankedokumentide tehnilises kirjelduses märgitust suuremate kogustega või kui pooled on 
kokku leppinud teisiti; 

2.1.7. hoidma Lepingu ja selle täitmise käigus saadava teabe konfidentsiaalse, välja arvatud juhul, 
kui informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb seadusest. 
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2.2. Töövõtjal on õigus: 
2.2.1.  küsida ja saada Tellijalt Lepingu täitmiseks ja Tellimuste täitmiseks vajalikke andmeid, 

selgitusi, kirjeldusi, juhiseid ja suuniseid; 
2.2.2. kalduda kõrvale Tellija juhistest ja suunistest juhul, kui see on Tellija huve silmas pidades 

põhjendatud, vajalik ja mõistlik, kuid asjaolusid arvestades ei ole võimalik seda eelnevalt 
Tellijaga kooskõlastada.  Töövõtja teavitab sellisest olukorrast Tellijat viivitamatult esimesel 
võimalusel; 

2.2.3. jätta Tellimus täitmata, kui Töövõtja on küsinud taasesitatavas vormis Tellimuse 
nõuetekohaseks täitmiseks vajalikku täiendavat informatsiooni ja Tellija ei ole seda 7 
(seitsme) päeva jooksul andnud. 

  
2.3. Tellija kohustub: 

2.3.1. esitama Töö järele vajaduse tekkimisel Töövõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavad 
vormis hinnapäringu, märkides selles vähemalt tellitava trükise nimetuse, kirjelduse 
(formaat, lehekülgede arv, kas must-valge või värviline trükk, kogus, tiraaž) ja muud Töö 
nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud andmed;  

2.3.2. esitama Töövõtjale viimase nõudmisel viivitamatult kogu informatsiooni, mis on vajalik 
Tellimuse täitmiseks ja Töö nõuetekohaseks teostamiseks; 

2.3.3. tasuma Töö eest vastavalt lepingu punktile 4; 

2.3.4. hoidma Lepingu ja selle täitmise käigus saadava teabe konfidentsiaalse, välja arvatud juhul, 
kui informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb seadusest. 

2.4. Tellijal on õigus: 

2.4.1. keelduda vastu võtmast Tööd, mille tegemisel ei ole kinni peetud Tellija antud kirjalikest 

juhistest ja suunistest ja mille tulemusena erineb Töö Tellimuses kirjeldatust ilmselgelt; 

2.4.2. keelduda punktis 2.4.1. kirjeldatud Töö eest tasu maksmast; 

2.4.3. osta Hankedokumentides nimetamata trükiteenuseid kolmandatelt isikutelt juhul, kui 

Töövõtja konkurent pakub samasugust toodet madalama hinnaga ja Töövõtja keeldub sama 

teenust sama hinnaga Tellijale osutamast. 

 

3. TÖÖ ÜLEANDMISE KORD 

3.1. Töövõtja täidab Hankedokumentide tehnilises kirjelduses nimetatud Tööde tellimuse Pakkumuses 
nimetatud tähtaja jooksul, kui Töö tellimuse esitajaga ei ole kokku lepitud teistsugust tähtaega. Töö 
valmimise tähtaega võib pikendada juhul, kui Tellija viivitab Töö nõuetekohaseks teostamiseks 
vajaminevate materjalide või informatsiooni üleandmisega.  

3.2. Töö loetakse Tellijale üleantuks pärast saatelehe mõlemapoolset allkirjastamist. Töö üleandmisel 

lähevad Töövõtjalt Tellijale üle kõik Töö omandiõigused ja asja hävimise risk.  

3.3. Saatelehel kajastatakse üleantavate Tööde nimetus, kogus, hind, üleandmise ja vastuvõtu kuupäev 
ning üleandja ja vastuvõtja nimed loetavalt.  

3.4. Töö üleandmine ja vastuvõtmine toimuvad üldjuhul Tellija kontoris Tartus Soola 8 või Tallinnas 
Lauteri 5 vastavalt sellele, kuidas Töö tellimuse esitanud isik on määranud.  
 
 

4. TÖÖ MAKSUMUS JA ARVELDUSTE KORD 
4.1. Töövõtja kohustub vastavalt Lepingu punktile 2.1.1 esitama hinnapakkumisi, milles ühikuhinnad ei 

ületa käesoleva lepingu aluseks olevas hankes tema poolt esitatud pakkumuses pakutud 
ühikuhindasid.  
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4.2. Tellija tasub Töö eest pärast p-s 3.3 nimetatud saatelehe mõlemapoolset allkirjastamist Töövõtja 
esitatud arve alusel  14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arve kättesaamisest arvates Töövõtja 
kontole.  

 

5. POOLTE VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD 

5.1. Lepingupooled lähtuvad vaidluste lahendamisel heast tahtest, pidades silmas ühist eesmärki ning 
asjaolu, et Lepingu täitmise käigus ei ole kummalgi osapoolel soovi teise osapoole kahjustamiseks. 

5.2. Lepingust tulenevate kohustuste mittekohast täitmist või täitmata jätmist ei loeta Lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõuga sarnaste asjaolude ilmnemisel 
peab lepingupool teatama sellest esimesel võimalusel teisele poolele  ja tegema mõistlikke 
pingutusi vääramatu jõu asjaolude kõrvaldamiseks.  

5.3. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 2000 (kaks tuhat) eurot, kui Töövõtja rikub 
Pakkumuses ja/või Lepingus endale võetud kohustusi. Leppetrahvi suuruse otsustab Tellija 
lähtudes Töövõtja rikkumise raskusest. 

5.4. Lisaks leppetrahvi nõudele on Tellijal õigus nõuda kohustuse täitmist. 

5.5. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt tasu maksmisega viivitamise eest viivist 0,15 %  päevas 
arvestatuna võlgnetavast rahasummast. Viivisenõude kohta esitab Töövõtja Tellijale viivisarve. 

5.6. Pooltel on õigus esitada leppetrahvi või viivise nõuet 60 (kuuskümmend) päeva arvates päevast, 
mil pool sai teada leppetrahvi või viivise nõude aluseks olnud sündmusest. 

5.7. Juhul, kui vaidluseid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused kohtus 
vastavalt seadusega määratud kohtualluvusele.  

6. LEPINGU KEHTIVUS 

6.1. Kõik muudatused, täiendused ja parandused käesolevale lepingule omavad juriidilise jõu, kui nad 
on vormistatud kirjalikult ja osapoolte poolt allkirjastatud. Muudatused peavad olema kooskõlas 
riigihangete seaduse § 69 lõigetega 3 ja 4.  

6.2. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kõigi Lepingust tulenevate kohustuste 
nõuetekohase täitmiseni.  

6.3. Lepingu ülesütlemise vajaduse korral juhindutakse võlaõigusseaduses sätestatust. 

6.4. Leping on koostatud elektroonselt ja allkirjastatud digitaalselt. 

7. KONTAKTISIKUD 

7.1. Tellija kontaktisikuks on: 

7.1.1. …………(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post); 

7.1.2. …………(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post); 
 

7.2. Töövõtja kontaktsikuks on: 

7.2.1. …………(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post); 
 

7.2.2. …………(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post). 
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