
Vorm 1
Kinnitus seoses sanktsioonidega.
Hankija: SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Riigihanke  nimetus„Virumaa  turismiteemalise  fotopanga  loomine  välis-  ja  siseturul
kasutamiseks“.
Pakkuja nimi
Registrikood
Aadress
Kontaktisik ja tema andmed
Telefon
Elektronposti aadress

1.  Kinnitame,  et  pakkuja  omandiõigusest  üle  50%  ei  kuulu  otseselt  ega  kaudselt  Vene
Föderatsiooni kodanikele, Vene Föderatsiooni residentidele ega Vene Föderatsioonis asutatud
ettevõtetele,  asutustele  ega  muudele  üksustele.  Oleme  täielikult  teadlikud,  et  hankijal  on
õigus nõuda andmeid pakkuja otseste ja kaudsete omanike ja tegelike kasusaajate kohta, sh
füüsiliste isikute isikut tõendavate dokumentide koopiaid, millelt nähtub isiku kodakondsus ja
juriidiliste  isikute  kohta  isiku asukohamaa äriregistri  või  muu pädeva asutuse tõendit  või
väljavõtet.  Oleme  täielikult  teadlikud,  et  hankija  lükkab  tagasi  pakkumuse,  mille  alusel
sõlmitav hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel tühine.
2. Kinnitame, et pakkuja ei ole isik, kes või kelle juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige
on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses. 
Oleme täielikult teadlikud, et RHS § 95 lg 1 p 5 kohaselt tuleb hankemenetluselt kõrvaldada 
isik, kes või kelle juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni 
subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses. 
Oleme täielikult teadlikud, et hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav 
hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel tühine. 
3. Kinnitame, et hankelepingu täitmisel kasutatavad tooted ei ole rahvusvahelise sanktsiooni
objektiks ega pärit sanktsiooni all olevatest piirkondadest rahvusvahelise sanktsiooni seaduse
(RSanS) § 7 lg 1 mõttes. Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav hankeleping
oleks RSanS § 7 lg 1 alusel tühine.
4.  Kinnitame,  et  ei  kaasa  üle  10%  hankelepingu  maksumusest  hankelepingu  täitmisele
alltöövõtjaid, tarnijaid, kes on:
(i)  Vene  Föderatsiooni  kodanik,  Vene  Föderatsiooni  resident  või  Vene  Föderatsioonis
asutatud ettevõtja, sh füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, asutus või muu üksus; 
(ii) rohkem kui 50% ulatuses otseselt või kaudselt punktis (i) nimetatud isiku, asutuse või
muu üksuse omandis; 
(iii) punktis (i) või (ii) nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse esindaja või tegutseb sellise
isiku  juhiste  alusel.  Hankijal  on  õigus  nõuda  andmeid  alltöövõtjate  ja  tarnijate  ning
tuginetavate  isikute,  nende  esindajate  või  muu  juhtimis-,  haldus-  või  järelevalveorgani
liikmete, otseste ja kaudsete omanike ja tegelike kasusaajate kohta, sh füüsiliste isikute isikut
tõendavate  dokumentide  koopiaid,  millelt  nähtub  isiku  kodakondsus  ja  juriidiliste  isikute
kohta isiku asukohamaa äriregistri või muu pädeva asutuse tõendit või väljavõtet. Hankijal on
õigus nõuda andmeid alltöövõtja ja tarnija poolt täidetava hankelepingu osa suuruse kohta.
Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1
alusel tühine.
Kuupäev: ……………………
Pakkuja nimi: ……………………
Pakkuja esindaja nimi: ……………………
Esindaja allkiri /allkirjastatud digitaalselt/


