Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum hankekorra nr 1-1/-136 Lisa 1
Kinnitatud Aprill 2022

Väikehanke1 menetlus
/Millise toote või teenuse ostmiseks/
Eduka pakkumise valimise protokoll

/pp.kk.aaaa/

Võttes aluseks riigihangete seaduse ja Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseum kehtiva hankekorra, viis
/ametinimetus, Ees- ja Perenimi/ läbi väikehanke järgmiste toodete või teenuste hankimiseks2:
- ….
- ….
Päring saadeti järgmistele pakkujatele:
….
- ….
Päringu sisu, mis edastati pakkumises osalejatele, oli järgmine:
/kirjeldada lühidalt millistele kriteeriumitele pidi pakutav vastama/

Pakkumused võrdluses on järgmised:
Nr

Pakkuja nimi

1
2
3

/Pakkuja 1 nimi/
/Pakkuja 2 nimi/
/Pakkuja 3 nimi/

Pakkumuse maksumus EUR
(km-ta)

Täiendav info

/lisada infot ka selle kohta kui on garantiiaja või edasiste hoolduste, järeltegevuste jms osas teavet,
mis osutus oluliseks kriteeriumiks antud otsuse tegemisel/.
Kõigi pakkujate pakkumised vastavad päringus toodud tingimustele. Käesoleva hankemenetluse kohaselt
oli hindamise kriteeriumiks3 /tuua välja mis oli kriteeriumiks, kas madalaim hind, hilisemate
kulumaterjalide hinnad, järgnevad püsikulud, parim kvaliteet, unikaalne teenus vms/.
Hankija kontrollis pakkujate registreeritust, kehtivaid andmeid ja maksuvõla puudumist Registrite ja
Infosüsteemide Keskuse e-Äriregistrist https://ariregister.rik.ee/est. Kõigil pakkujatel on nõutavad ja
kehtivad registreeringud ning maksuvõlgnevusi ei ole.

1

Väikehanke korral asjade või teenuste hankimiseks maksumusega alates 5000 eurot viiakse läbi väikehanke menetlus
vormistades väikehanke eduka pakkumise valimise protokoll (Lisa 1).
2 Väikehanke korraldamisel kohaldatakse riigihangete seaduses sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid selliselt, et
riigihanke korraldamisel kaasneks hankijale võimalikult väike halduskoormus, sh aja-, raha- ja tööjõukulu.
3
üldjuhul eelistatakse eduka pakkumuse valiku kriteeriumina võrdväärsete, sh samaväärse kvaliteedi ja omadustega pakkumuste
korral madalaimat hinda. Muudel juhtudel võib kasutada ka muid kriteeriume sobivaima pakkumise või parima võimaliku hinna
ja kvaliteedi suhte leidmiseks;
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Lähtudes eeltoodust tegi väikehanke korraldaja juhatuse liikmele ettepaneku:
-

Tunnistada /väikehanke võitnud ettevõtte nimi/ poolt esitatud pakkumus parimaks, kuna see vastab
kõikidele päringus esitatud ootustele. Lisaks pakub ettevõte /lisada kui väikehanke võitja
pakkumises on midagi ekstra ja mis oli kaaluvaks asjaoluks otsuse tegemisel/.

-

Lähtudes päringus esitatud ootustest tunnistada edukaks pakkumuseks /väikehanke võitnud
ettevõtte nimi/ poolt esitatud pakkumus summas /kirjutada numbrites/ eurot (ilma käibemaksuta).

Märkused: puuduvad
LISA 1. Esitatud pakkumised
Esitatud eraldiseisva dokumendina ja lisatud digikonteinerisse.

PROTOKOLLI KOOSTAJA

KINNITAS

Ees- ja Perenimi
ametinimetus

Ees- ja Perenimi
juhatuse liige4

/allkirjastatud digitaalselt/*

/allkirjastatud digitaalselt/*

*Allkirjastamisega annan ühtlasi kinnituse, et mul puudub käesoleva riigihanke puhul huvide konflikt 5 ning
seega vajadus taandada end otsuste tegemisest.

4

väikehange tuleb kooskõlastada juhatuse liikmega või juhatuse liikme poolt volitatud isikuga.
Hanke korraldamisest huvitatud struktuuriüksuse juhil, hanke eest vastutaval isikul, hankekomisjoni, hindamis- ja ideekomisjoni
või žürii liikmel ei tohi esineda hanke korraldamisel konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Nimetatud isikutel on keelatud
riigihangetes toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse isiku enda või temaga seotud isiku suhtes.
5

lk 2/2

