
KOHUSTUSLIKUD PAKKUMISKUTSED, HINNAPAKKUMUSED ja 

RIIGIHANKED 

 LEADER-määruse kohaselt ei ole kohustust võtta projektitoetuse taotlemiseks 

hinnapakkumisi. Hinnapakkumused tuleb võtta enne reaalsete kulutuste tegemist 

ja esitada PRIAle koos maksetaotlusega. 

 Hinnapakkumused ja pakkumiskutsed:  

Investeering või tegevus 

üle 5000 euro (ilma 

käibemaksuta)  

 

 Saadud vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust 

 Saadud hinnapakkumuses olevad tehnilised 

tingimused vastavad toetuse saaja hinnapäringus 

(pakkumiskutses) olevale  tehnilisele 

spetsifikatsioonile 

Investeering või tegevus 

100-5000 eurot (ilma 

käibemaksuta) 

 Saadud vähemalt 1 hinnapakkumus  

 Saadud hinnapakkumuses olevad tehnilised 

tingimused vastavad toetuse saaja hinnapäringus 

(pakkumiskutses) olevale  tehnilisele 

spetsifikatsioonil 

Asjaomases valdkonnas 

on ainult üks teenuse 

osutaja, töö pakkuja või 

kauba müüja 

 Saadud 1 hinnapakkumus  

 Saadud hinnapakkumuses olevad tehnilised 

tingimused vastavad toetuse saaja hinnapäringus 

(pakkumiskutses) olevale  tehnilisele 

spetsifikatsioonile 

Kulutus kuni 100 eurot  Hinnapakkumust ei ole vaja 

 

 Hinnapakkumused ja seotus 

Kui investeering või tegevus ületab 

1000 eurot (ilma käibemaksuta) 

Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada 

osalust üksteise äriühingus ega kuuluda 

üksteise juhatusse ega nõukokku 

           Seotud isikutega võib tehinguid teha kuni 1000 euro piires 

 

 Väljavalitud hinnapakkumus:  

            – ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava   

               hinnaga 

            – peab olema objektiivselt põhjendatud  

            – põhjendus, kui ei ole saadud nõutud arvul hinnapakkumusi või ei ole valitud  

               odavaimat hinnapakkumust 

            – hinnapakkumust ei jaotata osadeks, kui toetatava tegevuse elluviimiseks või  

               investeeringu tegemiseks vajalik teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos 

               toimiv  

 

 Hinnapakkumus peab sisaldama:  

           – taotleja nime 

           – hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid 

           – hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva 

           – hinnapakkumuse kehtivusaega  

           – toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja km-ga maksumust 



               

             – ehitusseadustiku kohaselt ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku ehitustegevuste 

                   puhul, kus ehitatavaks ehitiseks on ehitusseadustiku mõistes hoone või hoone osa,  

                peab saadud ehitise hinnapakkumus sisaldama lisaks:  

 ehitise nimetus, ehitisregistri kood 

 selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele 

kavandatakse ehitis ehitada  

 ehitise üldkulud 

 vastava kululiigi olemasolu korral ehitise 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 

 

 Kasutatud masina/seadme kohta peab taotleja olema saanud vähemalt ühe 

hinnapakkumuse ja  LISAKS veel ühe hinnapakkumuse uue samaväärse 

seadme/masina kohta 

 Võrdlushindade kataloogi kantud masina/seadme kohta ei pea olema hinnapakkumust 

 

 Kui toetuse saaja on HANKIJA Riigihangete seaduse mõistes, tuleb koos 

maksetaotlusega edastada PRIAle ka teave korraldatud riigihanke kohta. 

RHS sätestatud korda on kohustatud järgima:  

1) riik või riigiasutus 

2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike 

omavalitsuste ühendus 

3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus 

4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on 

käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud isikud või mille nõukogu liikmetest rohkem 

kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud isikud 

5) mittetulundusühing, mille liikmetest rohkem kui pool on käesoleva lõike punktides 

1–3 nimetatud isikud 

6) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud 

tunnustele. 

 

 Hankija RHS i§10 lõike 1 punkti 6 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik:  

 mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena 

ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, 

ja 

 mida põhiliselt rahastavad või  

 mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole 

määravad   või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi lõike 1 

punktides 1–5 või teised punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud. 

 Riigihanke piirmäärad  

            https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/riigihanke-piirmaarad-ja-tahtajad 

 


