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1) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on 

projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt, 

tööd pakkuvalt või kaupa müüvalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos selliste tehniliste 

tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. 

 

(2) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000–5000 eurot 

või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja, on 

projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, mis 

sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta. 

 

(3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase 

tegevuse eest tasutava hinnaga. 

 

(4) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ja juhul, kui 

projektitoetuse saaja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi või valinud odavaimat 

hinnapakkumust, peab selle kohta esitama põhjenduse. 

 

(5) Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib 

teenuse või töö, välja arvatud projektijuhtimise korral, 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 käibemaksuta maksumus ei ületa 1000 eurot. 

Eelnimetatut ei kohaldata lõikes 8 nimetatud projektitoetuse taotleja ja § 19 lõikes 7 nimetatud 

kohaliku tegevusgrupi puhul, kes peavad järgima riigihangete seadust, sealhulgas vältima 

huvide konflikti. 

 

(7) Projektitoetuse saaja ei tohi lõigetes 1–4 sätestatud nõuete eiramiseks jaotada tegevuse 

hinnapakkumust osadeks, kui toetatava tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks 

vajalik teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos toimiv. 

 

(8) Hanke korraldamisel järgitakse riigihangete seadust, kui projektitoetuse taotleja on hankija 

riigihangete seaduse § 5 tähenduses. 

 

(9) Hinnapakkumuse võtmisel järgitakse § 19 lõikes 8 sätestatut ning ehitustegevuse puhul 

lisaks § 19 lõikes 9 sätestatut. 

 

(10) Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise 

sõiduki ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud 

masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse 
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masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või 

eriotstarbelise sõiduk ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 

§ 99 lõike 6 kohaselt kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. 

 

(11) Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asja kohta, ei 

pea projektitoetuse saaja olema saanud hinnapakkumust. 

 

(12) Kui lõikes 1 nimetatud tehniliste tingimuste loetelu on avaldatud riigihangete registris, 

võib projektitoetuse saaja saada vähem kui kolm hinnapakkumust, kui tegevuse või 

investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, kuid jääb alla riigihangete seaduse 

kohase lihthanke piirmäära. 
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(8) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks 

on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, 

hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti 

käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust. 

 

(9) Ehitusseadustiku kohaselt ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku ehitustegevuse puhul, 

kus ehitatavaks ehitiseks on ehitusseadustiku tähenduses hoone, peab saadud hinnapakkumus 

sisaldama lisaks lõikes 8 nimetatud andmetele hoone kohta järgmiseid andmeid: 

1) hoone nimetus; 

2) ehitisregistri kood; 

3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel hoone paikneb või millele kavandatakse hoone 

ehitada; 

4) hoone üldkulud; 

5) vastava kululiigi olemasolu korral hoone ettevalmistuskulud, välisrajatiste kulud, aluse- ja 

vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, 

ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, sisustuse kulud, inventari kulud, seadmete kulud, 

tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud. 

 

(10) PRIA koostab ehitustegevuse puhul hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma 

veebilehel. 
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