Kiirlaadimistaristu avaliku enampakkumise tingimuste
LISA 4 – pakkumise vorm
PAKKUMINE
[NB! Ühispakkumuse esitamisel tuleb pakkujatel ostupakkumise vormi täiendada vastavalt
enampakkumise tingimustes toodud nõuetele]
ELMO kiirlaadimistaristu ja selle majandamiseks seotud vara omandamiseks.
____, ________,___________ a.
Pakkuja(te) nimi:_________________________
Registrikood:____________________________
Aadress:________________________________
Telefon:________________________________
E-mail:________________________________
Pakkuja kinnitused:
Pakkuja kinnitab, et on kogu ELMO kiirlaadimistaristu ja selle majandamiseks seotud vara ja
dokumentatsiooniga tutvunud. Pakkuja kinnitab, et on teadlik kogu müüdava vara võimalikest
puudujääkidest ning ei oma neile mistahes pretensioone peale käesoleva ostupakkumise esitamist ega
ühelgi muul ajal tulevikus. Samuti kinnitab Pakkuja, et on teadlik asjaolust, et omab vastavat valmidust
ning pakkumuse edukaks osutamise korral on kohustatud ELMO kiirlaadimistaristuga seotud teenust
jätkama vähemalt 5 aasta jooksul alates riigivara võõrandamiselepingu sõlmimisest.
Pakkuja kinnitab, et juhul kui tema pakkumus tunnistatakse edukaks, on ta valmis sõlmima riigivara
võõrandamislepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates edukaks tunnistamise otsuse tegemisest.
Pakkuja kinnitab, et vastab kõikidele avaliku enampakkumise tingimustes toodud nõuetele ja esitab
käesolevaga alljärgnevad tõendid ja kinnitused:
1. Tõend selle kohta, et Pakkuja netokäive viimasel kahel majandusaastal iga majandusaasta kohta
eraldi enne pakkumuse esitamist on olnud vähemalt 550 000 (viissada viiskümmend tuhat) eurot
või viimase kahe aasta peale kokku vähemalt 1 100 000 (üks miljon sada tuhat) eurot.
2. Kinnituse, et Pakkujal on seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise
järelevaataja) seadme ohutuse seaduse § 6 p 5 mõttes.
3. Kinnitus varasema professionaalse kogemuse kohta operaatorteenuse osutamisel, mis hõlmab
endas muuhulgas arveldamist klientidega, kasutajatoe pakkumist ja andmetöötlust.
4. Kinnituse, et Pakkuja omab võimekust laadijate keskseks juhtimiseks ning juhul, kui
võõrandatava vara hulka kuuluva haldussüsteemi rakendamine ei ole pakkuja hinnangul
otstarbekas või selle rakendamisel Pakkuja poolt esineb tarkvaraspetsiifilisi probleeme, on
Pakkuja võimeline mitte rohkem kui 1 (ühe) nädala jooksul arvates probleemide ilmnemisest
võtma kasutusele lahenduse, mis tagab laadimistaristu tervikliku toimimise.
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Pakkuja kinnitab, et tal ei ole Võõrandaja vastu varjatud puudustest ega muudest asjaoludest tulenevaid
nõudeid ega pretensioone ning kohustub neid mitte esitama ka tulevikus.
Pakkuja kinnitab, et ta nõustub kõigi ELMO kiirlaadimistaristu ostmisel avaliku kirjaliku
enampakkumise teel Võõrandaja poolt kehtestatud tingimustega, sealhulgas sõlmima riigivara
võõrandamislepingu 30 päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, kui ta osutub
enampakkumise võitjaks ja tasuma ostuhinna vastavalt Võõrandaja poolt kehtestatud tingimustele.
Pakkumuse summa numbritega: ____ eurot (pakkumuse summa sõnadega ________ eurot).
Pakkuja kinnitab, et käesolevaga esitatud ostupakkumine on jõus kuni 120 päeva pakkumuse esitamise
tähtajast.
Pakkumuse esitaja nimi (allkirjastaja nimi): ____________________.
Ametinimetus_______________________
Allkiri: _________________________

Lisad:
Lisa 1 - volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument, kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis
registreeritud pakkujaga;
Lisa 2 – tõend netokäibe kohta;
Lisa 3 – kinnitus kasutamise järelevaataja kohta;
Lisa 4 – kinnitus varasema kogemuse kohta operaatorteenuse pakkumisel;
Lisa 5 – kinnitus laadijate keskse juhtimise võimekuse kohta.
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