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Hankedokumendid
Käesolevaga Hoolekandeasutus Sügis teeb ettepaneku
Hoolekandeasutusele Sügis kontoritehnika ostuks.
Pakkumuse koostamise aluseks on käesolev hanke dokument.

esitada

pakkumused

hankele

1. Üldandmed
1.1. Hankija andmed: Hoolekandeasutus Sügis, registrikood 75010281, asukoht: Geoloogia tn. 18,
40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: +372 39 25793, mob. 5342 1753, e-post: sugisinfo@hot.ee .
1.2. Hanke eest vastutav isik on Hoolekandeasutuse Sügis direktor Svetlana Prokofjeva (tel. +372 39
25 793, mob. 5342 1753, e-post sugisinfo@hot.ee ).
1.3. Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Hoolekandeasutuse
Sügis aadressil Geoloogia tn. 18, 40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: +372 39 25793, mob.
53421753, e-post: sugisinfo@hot.ee ja Sillamäe linna veebilehel http://www.sillamae.ee/
1.4.Hanke nimetus – Kontoritehnika ost
1.5. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta Pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole
sätestatud teisiti.
2. Hanke sisu kirjeldus
2.1. Soovitakse soetada ostuga 2 lauaarvutite komplektid, 2 arvutimonitori, 1 värviline laser printer ja
1 projektor (edaspidi Kaup). Kauba spetsifikatsioon on esitatud HD lisas 5.
2.2. Seadmetel tuleb välja tuua tehnilistes kirjeldustes toodud parameetrite konkreetne väärtus ja
garantii. Juhul, kui pakkumuses on kinnitatud vaid vastavust tehnilises kirjelduses toodud nõuetele,
lähtutakse hindamisel, et tagatud on miinimumnõuded.
2.3. Kauba tarnimine toimub aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe. Kauba hind sisaldab kõiki
kohaletoomisega seotud kulusid. Kauba tarnetähtaeg on hiljemalt kaks (2) nädalat peale hankelepingu
sõlmimist.
2.4. Garantiiaega hakatakse arvestama pärast hankelepingu sõlmimist, kauba tarnimist ja üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamist, arve tasumist. Garantii laieneb kõigile riistvara osadele. Garantii
väljaspool Sillamäe linna teostatakse Müüja kulul. Garantii võidakse teostada nii koha peal või Müüja
kulul hoolduskeskusse ja tagasi transportides (kulleriga, on-site pickup). Reageerimisaeg on kaks (2)
tööpäeva. Riistvara töövõime maksimaalne taastamise aeg on viis (5) tööpäeva peale tõrkejuhtumist
teatamistest tarnijale. Kui riistvaras esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, võib hankija
nõuda nimetatud seadme tasuta väljavahetamist sama tootja samaväärse või parema seadme vastu.
2.5. Hanke ülesehitus:
2.5.1. Hange ei ole jaotatud osadeks.
2.5.2. Hankija soovib pakkumusi igalt pakkujalt kõigile seadmetele.
3. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni kontroll
3.1. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse „Riigihangete seaduse“ § 38 lg 1 punktides 1–4 nimetatud
asjaolude puudumise kohta (vorm esitatud HD lisas 3).
3.2. Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud asukohama äriregistris või Eesti äriregistriga
analoogses registris vähemalt viimased 3 (kolm) aastaid. Hankija peab hankeobjektiga seotud
tegevusesks lauaarvutite, sülearvutite ja nendega seonduvate toodete müüki.
3.3. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema
esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
3.4. Pakutavate Kauba tootja peab omama Ida-Virumaal kontoritehnika hooldust ja remonti teostavat
esindust või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerit. Pakkujal esitada Kauba tootja
garantiihooldust ja -remonti teostava esinduse või sertifitseeritud hooldusaja remondipartnerite
nimekiri koos aadressite ja kontaktandmetega.
3.5. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja HD sätetele.
3.6. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab
vastamast pakkujale hankedokumentidega esitatud nõuetele.
2

4. Hindamiskriteeriumid ja pakkumuse maksumus
4.1. Hankija hindab ainult kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi.
4.2. Pakkuja esitab HD lisas 4 kohase kogumaksumuse hinnapakkumuse. Pakkumuse kogumaksumus
tuleb väljendada nii ilma käibemaksuta kui ka käibemaksuga. Pakkumuse maksumus esitada eurodes.
4.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus.
5. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
5.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.
5.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega.
5.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi
hankedokumentides esitatud tingimustest.
5.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta HD-s esitatud tingimustele.
5.5. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.
6. Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine
6.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi.
6.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim.
6.3. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
7. Hankelepingu tingimused
7.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu hanke
dokumendis ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud tingimustest. Tasumine toimub vastavalt
hankelepingus kokku lepitud tingimustele pärast seadme aktiga üleandmist-vastuvõtmist ja arve
esitamist, maksetähtajaga 21 päeva.
7.2. Hankelepingu projekt sisaldub HD Lisa 6. Käesoleva hankedokumendi ja sellel lisade ning
esitatud pakkumuse tingimused on lepingu põhitingimusteks ning need dokumendid on lepingu
lahutamatuks osaks.
7.3. Soetuse meetod: ost.
7.4. Hankija ei tee ettemaksu.
7.5. Pakkuja peab tagama soetatud kauba garantii.
7.6. Hankijal on õigus enne hankelepingu sõlmimist nõuda soetatavate seadmetega tutvumist Pakkuja
juures kohapeal ja kontrollida kauba vastavust spetsifikatsioonis esitatud nõuetele.
8. Pakkumuste tagasilükkamise kord
8.1. Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
8.1.1. pakkuja ei kvalifitseeru;
8.1.2. pakkumus ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele;
8.1.3. pakkuja on esitanud lisatingimusi.
8.2. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui:
8.2.1. kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija
finantseerimisvõimalused;
8.2.2. ilmnevad asjaolud, mida hanke väljakuulutamisel ei olnud võimalik ette näha ja mille mõjutavad
oluliselt hankelepingu täitmise võimalikkust;
8.3. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
9. Pakkumuse vormistamine
9.1. Pakkumuse tegemisel tuleb lähtuda käesolevatest hankedokumentidest ja hanke teatest. Pakkumus
loetakse vastavaks, kui on täidetud hankija poolt esitatud tingimused.
9.2. Pakkujal ei ole õigust esitada tingimuslikku pakkumust.
9.3. Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse.
9.4. Pakkumus vormistatakse eesti keeles, kirjalikus vormis.
9.5. Kõik pakkumuse lehed peavad olema nummerdatud.
9.6. Pakkumus peab olema koostatud järgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht HD lisa 1;
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• Pakkuja ülandmed HD lisa 2;
• Pakkuja kinnitused HD lisa 3;
• Pakkumuse maksumus HD lisa 4.
10. Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev
10.1. Pakkumused tuleb esitada kinnises pakendis. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:
10.1.1. hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis;
10.1.2. hankija aadress: Geoloogia tn 18, 40233, Sillamäe;
10.1.3. hanke nimetus „Kontoritehnika ost”;
10.1.4. pakkuja nimi, registrikood aadress ja sidevahendite andmed;
10.1.5. ennetähtajalise avamise hoiatus “Mitte avada enne 17.10.2017.a kell 10.00”.
10.2. Pakkumused tuleb saata või tuua aadressile: Geoloogia tn 18, 40233, Sillamäe,
Hoolekandeasutus Sügis.
10.3. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg on 17.10.2017.a kell 10.00.
10.4. Pakkumuste avamise aeg ja koht: 17.10.2017.a kell 10.15, Geoloogia tn 18, 40233, Sillamäe,
Hoolekandeasutus Sügis.
10.5. Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita.
10.6. Nimetatud töötpäevast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata.
10.7. Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel.
11. Pakkumuste läbivaatamine
Pakkumuste läbivaatamise protokoll edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme
tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
12. Hankedokumentide sisu kohta selgituste saamine
Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab hankija poolseid selgitusi kirjalikul pöördumisel.
Hankija vastab esitatud küsimustele 5 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest.
13. Lisad
Lisa 1 - Tiitelleht
Lisa 2 - Pakkuja ülandmed
Lisa 3 - Pakkuja kinnitused
Lisa 4 - Pakkumuse maksumus
Lisa 5 - Spetsifikatsioon
Lisa 6 - Hankelepingu proekt
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Hankedokumendi juurde Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht

HOOLEKANDEASUTUS SÜGIS

Hanke nimetus: „Kontoritehnika ost”

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkuja täielik ametlik nimi:

Pakkuja äriregistri registrikood:
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Hankedokumendi juurde Lisa 2. Pakkuja üldandmed
Hankija: Hoolekandeasutus Sügis
Hanke: Kontoritehnika ost

Üldandmed pakkuja kohta
Pakkuja ametlik nimi :
Registrikood/Isikukood:
Juriidiline aadress:
Telefon:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:
Pangakonto number:
Panga nimi:

Pakkuja esindaja andmed
Pakkuja esindaja nimi:
Pakkuja esindaja tegevuskoht:
Pakkuja esindaja ametikoht:
Pakkuja esindaja kontaktandmed:
Pakkuja esindaja allkiri:
Allkirjastamise kuupäev:
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Hankedokumendi juurde Lisa 3. Pakkuja kinnitused
Hankija: Hoolekandeasutus Sügis
Hanke: Kontoritehnika ost
1.
Kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-4 esitatud
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.
2.
Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning sellele väljastatud lisadega
eelpoolnimetatud avatud hankemenetluse teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija
poolt esitatud tingimustega.
3.
Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning
omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks.
4.
Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama kõik
puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
5.
Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
6.
Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni
lepingu sõlmimiseni.
7.
Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.
8.
Kinnitame, et hankelepingu täitmiseks ei kasuta pakkuja allhankijaid.

Pakkuja nimi:
Pakkuja esindaja nimi ja allkiri:
Kuupäev:
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Hankedokumendi juurde Lisa 4. Pakkumuse maksumus
Hankija: Hoolekandeasutus Sügis
Hanke: Kontoritehnika ost
Pakkumuse maksumus on esitatud eurodes.
Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:
Nimetus

Seadme maksumus
km-ta ühe tüki
kohta
(eurodes)

Kogus

Lauaarvutikomplekt, tehniline
spetsifikatsioon 1, Lisa 5. p.1

1 tk

Lauaarvutikomplekt, tehniline
spetsifikatsioon 2, Lisa 5, p.2

1 tk

Monitorid spetsifikatsiooni järgi
Lisa 5, p.3

2 tk

Värviline laser printer,
Lisa 5, p.4

1 tk

Projektor Lisa 5, p.5

1 tk

Kogumaksumu Kogumaksumus
s ilma km-ta
km-ga
(eurodes)
(eurodes)

Kokku

Pakkuja nimi:
Pakkuja esindaja nimi ja allkiri:
Kuupäev:
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Hankedokumendi juurde Lisa 5. Spetsifikatsioon
Hankija: Hoolekandeasutus Sügis
Hanke: Kontoritehnika ost
1.

Lauaarvutikomplekti tehniline spetsifikatsioon 1:
Protsessor Intel® Core™ i5-7400 3.0GHz,
8GB DDR4 operatiivmälu
MB Intel B250 kiibistik
Graafikakaart integreeritud Intel HD Graphics 630, VGA, DVI, HDMI väljundid (vaba PCI-e
pesa)
10/100/1000 Mbit võrgukaart
HD Audio 6-kanaliline helikaart
4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 2xPS/2, mikrofoni sisend, kõrvaklapiväljund
SSD Samsung Evo 850 250GB
ID+Flash lugeja
Gigabit LAN integreeritud
Helikaart integreeritud
DVDRW kirjutaja
Klaviatuur RUS EST
Hiir Logitech M185
Korpus mATX 250W 85+
Mõõdud: 410mm x 180mm x 350mm
Windows 10Pro 64-bit RUS OEM DVD
Garantii 3 aastat
Kokku: 1 lauaarvutikomplekt.

2.

Lauaarvutikomplektide tehniline spetsifikatsioon 2:
Protsessor Intel® Core i3-7100 3.9GHz
Emaplaat Intel H110 kiibistik
Mälu 4GB DDR4
Kõvaketas 500GB 7200RPM 6GB/S
integreeritud Intel HD 630 Graphics, VGA/DVI
ID-kaardi + Flash lugeja
Gigabit LAN integreeritud
Helikaart integreeritud
Korpus, mATX 250W
Klaviatuur USB EST/RUS
Optiline hiir USB, kahe nupuga ja rattaga
Windows 10Pro 64-bit RUS OEM DVD
Garantii 3 aastat
Kokku: 1 lauaarvutikomplektid.

3.

Monitorite tehniline spetsifikatsioon 3
LCD 21.5" Samsung LS22E390HS/EN.
Garantii 2 aastat
Kokku: 2 monitorid.

4.

Värviline laser printer tehniline spetsifikatsioon 4
Canon i-SENSYS LBP613Cdw - Printer - värviline - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi,
USB 2.0, Gigabit LAN, USB host
Garantii 1 aasta
Kokku: 1 printer.
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5.

Projektori tehniline spetsifikatsioon 5
PROJECTOR BENQ MS506 DLP 3D READY; SVGA 800X600; 13'000:1, 3200 LUMENS;
10000 HRS(LAMPSAVE MODE),2W SPEAKER; 2XVGA
Garantii 1 aasta
Kokku: 1 projektor.
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Hankedokumendi juurde Lisa 6. Hankelepingu proekt
HANKELEPING nr …
Sillamäe
……. ………….a
Hoolekandeasutus Sügis, (Hankija nimi, registrikood 75010281, asukoht: Geoloogia tn. 18, 40233,
Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: +372 39 25793, 5342 1753, e-post: sugisinfo@hot.ee.), keda esindab
Hoolekandeasutuse Sügis direktor Svetlana Prokofjeva (edaspidi Hankija) ühelt poolt ja ……….....,
(registrikood …………, asukoht …………), keda esindab …...…… alusel …………… (edaspidi
Müüja) teiselt poolt, edaspidi ka Pool või Pooled, sõlmisid alljärgneva hankelepingu (edaspidi
Leping):
1. Lepingu sõlmimise alus, Lepingu eesmärk ja Lepingu dokumendid
1.1 Leping sõlmitakse Hankija ja Müüja vahel lähtudes hanke „Kontoritehnika ost“ esitatud
tingimustest ja nõuetest ning Müüja poolt hanke raames esitatud pakkumusest. Hanke dokumendid on
hankelepingu lahutamatu osa ning erinevuste korral lepingu ning hanke tingimuste osas, lähtutakse
eelkõige hankes ja seejärel pakkuja poolt esitatud pakkumuses (eelkõige hind) sätestatud tingimustest.
1.2 Lepingu eesmärgiks on seadmete (edaspidi ka Kaup) müük, tarnimine Müüjalt Hankijale Lepingus
sätestatud tingimustel, aadressidel ja korras etteantud tingimustel.
1.3 Lepingu alusel kohustub Müüja tarnima Hankijale kontoritehnika (kogused peavad olema kogu
lepinguperioodiks) vastavalt hanke hankedokumentide lisas 5 esitatud andmetele ja hankedokumendi
punktis 2.3 sätestatud tingimustele.
2. Lepingus kasutatud mõisted
2.1. Kaup – hankelepingu esemeks olev kontoritehnika;
2.2. Üleandmise-vastuvõtmise akt – Hankija poolt allkirjastatud arve saateleht, mis tõendab Müüja
poolt Kauba üleandmist Hankijale ja Hankija poolt Kauba vastuvõtmist.
3. Lepingu maksumus ja maksmise kord
3.1 Seadmete ostuhinnad on esitatud Pakkuja poolt esitatud pakkumuses (**** eurot käibemaksuga).
Hind sisaldab transporti ja vajadusel ladustamist Hankija poolt Hoolekandeasutuse Sugis aadressile.
3.2 Lepingust tulenevate maksete laekumise kohaks on Müüja poolt esitataval arvel näidatud
arveldusarve.
3.3 Tasumine toimub üldjuhul 21 (kahekümne ühe) pangapäeva jooksul Müüja poolt esitatud arve
kättesaamisest arvates.
3.4 Müüja esitab arve koheselt pärast Lepingu punktis 6 nimetatud üleandmise-vastuvõtmise akti
Hankija poolt allkirjastamist.
4. Kauba tarnimine
4.1 Kauba tarnimine toimub vastavalt Hankija poolt esitatud aadressile.
4.2 Ostetud Kaup tarnitakse korrektselt kõvasse pakendisse pakendatuna selliselt, et oleks välistatud
selle kahjustumine, niiskumine või rikkumine (kortsumine, määrdumine vms).
4.3 Kauba üleandmise ajaks loetakse Müüja poolt Kauba üleandmist Hankija esindajale Hankija poolt
osundatud asukohas.
5. Omandiõigus
5.1 Omandiõigus Kaubale läheb Müüjalt üle Hankijale pärast Kauba eest tasumist Hankija poolt.
6. Üleandmine ja Garantii
6.1 Kaup antakse üle ja võetakse vastu vastavalt Kauba üleandmis-vastuvõtmisaktile.
6.2 Transport ja tarnega seonduvad muud kulud ei kuulu eraldi tasustamisele.
6.3 Kaup loetakse Hankijale üleantuks hetkest, kui Hankija on kinnitanud Müüja poolt esitatud
üleandmis-vastuvõtmisakti oma allkirjaga, millest üks eksemplar jäetakse Hankijale.
6.4 Juhul, kui Kaubal ilmneb vigu, puudusi või ei vasta Kaup kokkulepitule, on Hankijal õigus 5 (viie)
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tööpäeva jooksul arvates puuduste avastamisest Müüjale esitada kirjalik pretensioon Kaubal esinevate
puuduste ja vigade kohta.
6.5 Müüja kohustub likvideerima Kauba vead ja puudused omal kulul esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava kirjaliku pretensiooni saamisest arvates.
6.6. Müüja on kohustatud garanteerima seadmete vastavuse HD-s ja Tehnilises kirjelduses ettenähtud
nõuetele ning nendest kõrvalekaldumisel kompenseerima sellest põhjustatud kahju (eelkõige seadme
asendamine ja transport).
6.7. Kui seadmetes ilmneb Lepingu täitmise ajal seadmetest tulenevaid tõrkeid, siis on Müüja
kohustatud asendama seadmete tagamaks seadmete tõrgeteta töö. Seadmete asendamise korral ei ole
Müüjal õigust seadmete hinda suurendada.
7. Lepingu loovutamine
7.1 Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada
kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
8. Poolte vastutus
8.1 Lepinguliste kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise korral kannavad Pooled varalist
vastutust.
8.2 Müüja tagab Kauba vastavuse kehtestatud kvaliteedinõuetele, omades seda tõendavaid tootjatehase
ja muid samaväärseid dokumendid.
8.3 Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Müüjal õigus nõuda Hankijalt viivist 0,03 % iga
viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast, kuid mitte rohkem kui 20% võlgnetavast
summast. Viivist ei nõuta juhul, kui viivitus tekkis Müüja süül.
9. Lepingu kehtivus
9.1 Leping jõustub hetkest, mil mõlemad Pooled on Lepingu allkirjastanud ning kehtib 3 (kolm) aasta.
9.2 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks
eksemplar jääb Hankijale ja teine Müüjale.
10. Rakendatavad seadused ja kohtualluvus
10.1 Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi
õigusaktidest.
10.2 Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte kokkuleppega. Juhul, kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus.
10.3 Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või
Lepingu teiste sätete kehtetust.
11. Kontaktisikud
Poolte Lepingujärgsete kohustuste täitmise korraldamine ja Lepingus ettenähtud teadete, nõuete ja
teiste dokumentide edastamine toimub kontaktisikute kaudu.
Kontaktisikud ja nende andmed:
Hankija: Hoolekandeasutus Sügis
Aadress:
Geoloogia 18, Sillamäe, 40233
Registrikood: 75010281
Panga nimi:
a/a, pank:
Telefon:
+372 39 25 793, 5342 1753
E-post:
sugisinfo@hot.ee

Müüja nimi:
Aadress:
Registrikood:
Panga nimi:
a/a, pank:
Telefon:
E-post:

ees- ja perekonnanimi

esindaja ees- ja perekonnanimi

lepingu sõlmimise kuupäev ja allkiri

lepingu sõlmimise kuupäev ja allkiri
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