
Vorm 4
Kinnitus pakkumuse nõuetele vastavuse kohta.

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 soovime osaleda käesolevas riigihankes ning meie pakkumus on esitatud kõiki
riigihankes  esitatud  tingimusi  üle  võttes.  Aktsepteerime  täielikult  hankedokumentides
(pakkumiskutses ja selle lisades) sätestatud tingimusi ja kinnitame, et meie pakkumus on
täielikus vastavuses nendega.

2. Kinnitame,  et  oleme  tutvunud  hankedokumentidega  ja  selle  lisadega  ning  nõustume
täielikult  hankija  esitatud  tingimustega.  Kinnitame,  et  meile  oli  antud  võimalus  saada
täiendavat informatsiooni, oleme teadlikud hankija soovidest ning oleme arvestanud kõikide
tingimustega, mis võivad mõjutada osutatava teenuse maksumust.

3. Kinnitame,  et  pakkumuse  koostamisel  oleme  arvesse  võtnud  kõik  käesoleva  riigihanke
teostamiseks  ja  hankelepingu  eesmärgi  saavutamiseks  vajalikud  töövõtja  tööd,  teenused,
tegevused  ja  toimingud,  kaasa  arvatud  need,  mis  ei  ole  otseselt  kirjeldatud
hankedokumentides  ja  selle  lisades,  kuid  mis  on  tavapäraselt  vajalikud  nõuetekohase
tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

4. Kinnitame,  et  teeme  töö/osutame  teenuse  vastavalt  riigihanke  dokumentides  ja  meie
pakkumuses toodud tähtaegadele ja kavale.

5. Kinnitame,  et  võtame  üle  kõik  hankedokumentides  esitatud  tingimused  ja  esitame
pakkumuse  üksnes  kõigi  nende  asjaolude  kohta,  mille  kohta  hankija  soovib  võistlevaid
pakkumusi.

6. Kinnitame,  et  vastame  täielikult  esitatud  tingimustele  ning  meil  on  kõik  võimalused  ja
vahendid eelnimetatud riigihanke nõuetekohaseks teostamiseks.

7. Kinnitame,  et  meie  pakkumuse  lahutamatuks  osaks  loetakse  kõik  dokumendid  ning
täiendavad lisad, mis on tehtud riigihanke käigus.

8. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikku intellektuaalset omandiõigust.
9. Kinnitame,  et  meie  pakkumus on jõus pakkumise  kutses  märgitud  tähtaja  jooksul alates

pakkumuste esitamise tähtpäevast.
10. Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral kohustume hankijaga sõlmima hankelepingu

14 tööpäeva jooksul pärast pakkumuse edukaks tunnistamise teatamisest.
11. Oleme täielikult  teadlikud,  et juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja

võtab hankijast  mitteolenevatel  põhjustel  oma pakkumuse tagasi on hankijal  õigus nõuda
edukaks  tunnistatud  pakkumuse  tagasi  võtnud  pakkujalt  kahju  hüvitamist  tagasi  võetud
pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas ning kõigi
võimalike lisakulude ulatuses, mis hankijal tuleb kanda seoses hankelepingu sõlmimisega
selle pakkumuse alusel, mis tunnistati edukaks pärast pakkumuste uuesti hindamist, samuti
kulutuste ulatuses, mis tulenesid uuest pakkumuste hindamisest.

12. Kinnitame, et oleme pakkumuses esitanud tõesed andmed ja anname nõusoleku meie poolt
esitatud  andmete  või  dokumentide  õigsuse  kontrollimiseks,  järelpärimiste  tegemiseks
kolmandatele  isikutele  ning  nõustume,  et  hankija  võib  kolmandatelt  isikutelt  saadud

1



dokumendid  ja  andmed  võtta  käesoleval  riigihankel  otsuste  tegemisel  aluseks.
Aktsepteerime  hankija  õigust  valeandmete  esitamise  korral  kõrvaldada  pakkuja
hankemenetlusest.

13.  Kinnitame,  et  meil  on  viimase  viie  aasta  jooksul  turismi  sihtkohta  turundava(te)
fotode valmistamise kogemus. Oleme teinud alljärgneva(d) töö(d):

Jrk
nr

Tellija nimi,
kontaktandmed

Tehtud töö (töö sisu)
Töö tegemise aeg

Pakkuja esindaja nimi: 

Esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
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