
1. Sisu

2. Akteeritavad tööd

Jääk

maksumus % maksumus % kokku

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

1.1. Käesoleva aktiga annab Teostaja Tellijale üle tööd, mis Teostaja on teostanud vastavalt pooltevahelisele 

kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja 

täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

Lepingu 

kohane 

maksumus

Tööde algusest kokku 

teostatud tööde

Aruandeperioodil 

teostatud tööde

1.4. Teostaja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde 

teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Teostaja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest 

varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on Teostajale tasu maksmise aluseks. 

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

Nr

Tööde loetelu (tegevused 

vastavalt hinnapakkumisele)

Tööde lepinguline maksumus:

Käibemaks 20%:

Eelmistel perioodidel akteeritud:

[tööde lepingu- või kokkuleppekohane kogumaksumus] eurot

[käibemaksu summa] eurot

[eelmistel perioodidel akteeritud tööde kogumaksumus] eurot

Esindajad:

Aruandeperiood: [kuupäev] – [kuupäev]

Esindajad:

Teostaja:

[tellija esindajate nimed]

[teostaja nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga  [aadress]

[teostaja esindajate nimed]

Lisa 2

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti näidis

Käesolev akt on koostatud [koostamise koht], [kuu], [aasta]    

Hankelepingu number:

Tellija:

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR [akti number]

[viide teostatud tööde aluseks olevale lepingule või kokkuleppele]

[tellija nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress]



#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

#DIV/0! #DIV/0! -  €                    

KOKKU -  €             -  €            #DIV/0! 0,00 #DIV/0! -  €                    

Tellija: Teostaja:

[tellija esindajate nimed]

Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus kokku:

Käesolev akt on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, 

millest igale poolele jääb üks eksemplar.

[teostaja esindajate nimed]

Arve alusel tasumiseks kokku:

-  €                            

Käibemaks 20%:

Kuludesse kanda kokku:


