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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

10.11.2021  

Koosoleku viis läbi Kristiina Tammets 

Protokollija: Kadri Püü 

 

Osalesid juhatuse liikmed Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Kairi Kell, Priit Lomp, Mikk Järv, Jarno 

Laur, Priit Värv, Ain Avi, Esta Tamm. 

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord: 

1. Hankekomisjoni otsuse kinnitamine TASi raamatupidamisteenuste lihthankemenetluses. 

E-koosoleku teade koos otsuse eelnõu ja lihthanke läbiviimise protokolliga saadeti juhatuse 

liikmetele e-posti teel 03.11.2021: 

Head juhatuse liikmed! 

 

Seoses vajadusega teha otsus TASi raamatupidamisteenuste lihthankemenetluses, viime järgmise 

juhatuse koosoleku läbi elektrooniliselt. 

 

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord 10.11.2021: 

 

1. Hankekomisjoni otsuse kinnitamine TASi raamatupidamisteenuste lihthankemenetluses. 

 

Palun leidke kirja lisast otsuse eelnõu ja lihthanke läbiviimise protokoll. 

 

PS! Palun kinnitage oma digiallkirjaga otsuse eelnõu Dokobitis ja andke teada e-kirja teel 

(kadri@tas.ee) oma seisukoht otsuse eelnõu kohta, kas poolt, vastu või erapooletu hiljemalt 

kolmapäeval, 10.11.2021 kell 15:00. 

 

Kõik juhatuse liikmed digiallkirjastasid Dokobiti keskkonnas otsuse eelnõu tähtaegselt ning andsid 

tähtaegselt e-kirja teel teada oma seisukohast otsuse eelnõu osas. Juhatuse liikmete e-kirja teel 

saadetud seisukohad on toodud protokolli lisas 1.  

 

Päevakorra punkt 1. Hankekomisjoni otsuse kinnitamine TASi raamatupidamisteenuste 

lihthankemenetluses. 

 

Hääletamise tulemused: 

 

Juhatuse liige E-maili vastus 

Priit Lomp Poolt 

Jarno Laur Poolt 

Mikk Järv Poolt 

Anneli Saaroja Poolt 
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Küllike Kuusik Poolt 

Kairi Kell Poolt 

Ain Avi Poolt 

Esta Tamm Poolt 

Priit Värv Poolt 

 

OTSUS:  

 

1. Tunnistada pakkujad Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ (registrikood 1212765) ja CH 

Konsultatsioonid OÜ (registrikood 11229059) pakkujale kehtestatud nõuetele vastavaks.   

 
2. Jätta pakkuja FMJ OÜ (registrikood 10470409) edasisest hankemenetlusest kõrvale, kuivõrd 

FMJ OÜ ei vasta pakkujale kehtestatud nõuetele. Üheks nõudeks pakkujale oli, et teenust 

osutama asuval raamatupidajal peab olema pakkumuskutsega hangitavate 

raamatupidamisteenuste osutamise kogemus vähemalt kolm aastat (sh sihtfinantseerimisega 

projektide raamatupidamisliku arvestuse ja aruandluse kogemus). Pakkujad pidid esitama 

pakkumuses teenust osutama asuva raamatupidaja CV koos kirjeldusega raamatupidaja 

kogemuse kohta, sh nimekirjaga sihtfinantseeringuga projektidest, millele nimetatud 

raamatupidaja on teenust osutanud. Pakkuja FMJ OÜ esitas pakkumuses küll nimekirja 

sihtfinantseeringuga klientidest ja projektidest, kuid pakkumuse põhjal ei olnud selge, kas 

nimetatud projektidele on teenust osutanud teenust osutama asuv või mõni muu 

raamatupidaja. 22.10.2021 esitas hankija pakkujale FMJ OÜ järelepärimise, millistele 

pakkumuses nimetatud projektidele/isikutele on teenust osutanud teenust osutama asuv 

raamatupidaja. Pakkuja FMJ OÜ kinnitas vastuses, et pakkumuses nimetatud 

sihtfinantseeringuga projektidele ei ole teenust osutanud pakkumuses esitatud raamatupidaja. 

Kuivõrd pakkumuses esitatud teenust osutama asuva raamatupidaja kogemus ei vasta 

nõutule, tuleb pakkuja FMJ OÜ jätta edasisest hankemenetlusest kõrvale.  

 
3. Tunnistada pakkujate Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ ja CH Konsultatsioonid OÜ 

pakkumused vastavaks.  

 

4. Hankija hindas pakkujate Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ ja CH Konsultatsioonid OÜ 

pakkumusi. Hindamise tulemusel jagunesid punktid järgnevalt:  

 

Pakkuja Kogumaksumuse 

punktid 

Kogemuse 

punktid 

Koondpunktid 

Eesti Finantsteenuste 

Agentuur OÜ 

50 50 100 

CH Konsultatsioonid 

OÜ 

19 30 49 

 
5. Tunnistada edukaks pakkujaks Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ. Sõlmida hankeleping 

pakkujaga Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ.  

 

Kõik poolt.  

 

 

 

Koosoleku läbiviija: Kristiina Tammets      Protokollija: Kadri Püü 


