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  (1) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, 
on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. 

 (2) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot 
või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse või töö pakkuja või kauba 
müüja, on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse või on 
koostanud kululiikide kaupa kavandatava tegevuse eeldatava maksumuse 
arvestuse. 

 (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes 
tavaliselt sarnase tegevuse või investeeringu eest tasutava hinnaga. Kui 
projektitoetuse taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta 
tehtud valikut. 

 (4) Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse saaja tellib teenuse või 
töö või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või tulundusühistu liige või 
juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi kuuluda üksteise juhatusse ega 
nõukokku ega omada osalust üksteise äriühingus, välja arvatud juhul, kui 
tegevuse või investeeringu maksumus ei ületa 1000 eurot või kui projektitoetuse 
saaja on kohalik tegevusgrupp ja tegevuse või investeeringu maksumus ei ületa 
5000 eurot. 

 (5) Kui tegevuse või investeeringu maksumus ületab 1000 eurot ning kui 
projektitoetuse taotleja on kohalik tegevusgrupp ja hinnapakkuja on sama 
kohaliku tegevusgrupi juhatuse liige või tegevjuht või kohaliku tegevusgrupi 
juhatuse liige või tegevjuht on hinnapakkuja osanik, aktsionär või tulundusühistu 
liige või juhatuse või nõukogu liige, on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt 
kolm võrreldavat hinnapakkumust. 

 (6) Projektitoetuse taotleja ega projektitoetuse saaja ei tohi jaotada tegevuse 
hinnapakkumust osadeks, kui kavandatava tegevuse või investeeringu 
elluviimiseks vajalik kaup, teenus või töö on funktsionaalselt koos toimiv. 



 
 
 
Hinnapakkumuse vormistamine 

 
Palun järgida etteantud nõudeid, sest korrektselt vormistatud dokument 
kiirendab menetlemist. 
 
 Hinnapakkumuse ülesehitus ülevaatlikult: 
1. Pakkumuse esitaja (koos rekvisiitidega) 
2. Pakkumuse saaja (koos rekvisiitidega) 
3. Pakkumuse väljastamise kuupäev 
4. Pakkumuse objekt (investeeringuobjekti, kauba või teenuse nimetus) 
5. Pakkumuse sisu   
6. Pakkumuse maksumus (kogus, ühik, hind, käibemaks, kokku) 
7. Masina või seadme puhul märge „ KAUP ON UUS“  
8. Pakkumuse kehtivusaeg (pakkumine kehtib kuni...) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Korrektses hinnapakkumuses sisaldub: 
 

1. Hinnapakkuja (pakkumuse esitaja)  
 ärinimi,  
 registrikood, 
 aadress, 
 hinnapakkumuse koostaja nimi ja telefoninumber. 
 Kui hinnapakkuja ei ole käibemaksukohustuslane, siis peab hinna-

pakkumusel olema vastavasisuline kinnitus.  
 

2. Pakkumuse saaja (toetuse taotleja) 
 ärinimi, 
 registrikood, 
 aadress ja kontaktandmed.  

 
3. Hinnapakkumuse väljastamise kuupäev.  

 
4. Pakkumuse objekti koondnimetus,  

s. o investeeringuobjekti, kauba või teenuse nimetus, millel on selgelt 
eristatav seos konkreetse projektiga (sama tegevuse nimetus eraldi reana 
PRIA taotluse A-osas real 11). Üldjuhul 1 hinnapakkumine = 1 rida 
taotlusel.  
 

5.–6. Pakkumuse sisu ja maksumus: 
 kauba või teenuse nimetus, 
 kogus, 
 ühik, 
 hind, 
 kogumaksumus ilma käibemaksuta, 
 käibemaks (erinevate käibemaksumäärade puhul maksumused 

käibemaksumäärade kaupa), 



 
 kogumaksumus koos käibemaksuga. 

    
Kui pakkumus koosneb paljudest osadest, siis tuleb nende kirjeldamisel olla 
detailne, samas lähtuda optimaalsusest – nii palju kui vaja ja nii vähe kui 
võimalik.  
Mitmest erinevast osast koosneva hinnapakkumuse lõppu lisada koondtabel. 
Kontrollida kindlasti andmete matemaatilist õigsust ning jälgida, et andmed 
taotlusel ja hinnapakkumusel oleksid vastavuses.  
 

7. Soetuste puhul – ostetud esemed, masinad ja seadmed – peab 
pakkumus sisaldama lauset “Kaup on uus” (ettevõtte ja KOV-i puhul). 

Kui pakkujapoolne uue kauba kinnitus puudub, võib taotleja ise selle 
hinnapakkumusele kirjutada, kinnitades seda oma allkirjaga. 

 
8. Pakkumusel peab olema märgitud kehtivusaeg.  

 Pakkumus peab kehtima nii TASi kui ka taotluse PRIAsse esitamise 
ajal (soovitavalt 4–5 kuud). PRIA on paindlik kehtivuse lõpetanud 
hinnapakkumuste väljavahetamise suhtes. 

 Soovituslik on, et pakkumuse kehtivus oleks kooskõlas projekti 
ajakavaga. 
 

9. Veel abiks:  
 Hinnapakkumusel ei pea olema pakkuja allkirja. 
 Hinnapakkumus võib olla saadetud-saadud e-kirja teel, kuid peab 

vastama eelnimetatud nõuetele. 
 Hinnapakkumuseks ei loeta ettevõtte kodulehelt või mujalt prinditud 

reklaami.  
 Välisriigist saadud hinnapakkumusele on vajalik lisada oluliste 

andmete eestikeelne tõlge. 
 Hinnapakkumusel olev maksumus mõnes muus vääringus (näiteks 

dollar) tuleb vastavalt Eesti Panga kursile ise eurodesse ümber 
arvutada ja kinnitada seda oma allkirjaga. PRIA arvestab arve eest 
tasumise hetkel kehtiva Eesti panga kursiga. 

 
10. Kolme hinnapakkumise nõue: 

 Kui investeeringu või tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 
eurot, peab hinnapakkumised võtma kolmelt erinevalt hinnapakkujalt. 

 Hinnapakkumised peavad sel juhul olema võrreldavad, s.t et 
pakkumiskutses on kõigile hinnapakkujatele esitatud samased 
lähteandmed (tehniline spetsifikatsioon). 

 Kui valitud hinnapakkumine on kõrgem kahest ülejäänust või 
tavaliselt sarnase investeeringu või tegevuse eest tasutavast hinnast, 
siis tuleb kirjutada taotluse juurde põhjendav selgitus, miks selline 
valik on tehtud.  

 

 
 


