Vorm I – Pakkumuse esitamise vorm

Sotsiaalkindlustusamet
„ Perelepitajate riiklik baaskoolitus “

Ühispakkumuse korral märkida ühispakkujate
andmed

Pakkuja andmed
Pakkuja ärinimi
Registrikood
Aadress
Telefon
E-posti aadress
Pakkuja on käibemaksukohustuslane
Kodulehekülje aadress
(olemasolu korral)
Kontaktisik, tema kontaktandmed
(e-posti aadress, telefon)

"Märkida JAH või EI"

Hankega seotud andmed ja kinnitused:

1. Pakkuja varasem kogemus (sarnase lepingu täitmise nõue)
Leping(ud), mille raames pakkuja on osutanud sarnast teenust:
Pakkujal peab olema varasem kogemus perelepituse baaskoolituste läbiviimisel.
Juhul, kui pakkuja on varasemalt täitnud Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepinguid, siis peavad
need olema täidetud nõuetekohaselt.

Jrk

Lepingupoole
nimi, kontaktisik
ja tema e-posti
aadress

Lepingu nimetus,
osutatud teenuste
lühikirjeldus ja
teenuse sihtgrupp

Teenuse
osutamise
periood
või
maht kuudes

1

2

Tegemist on
pakkuja/
ühispakkuja
kogemusega
(märkida
nimeliselt)

3

2. Pakkuja meeskonnaliikmed
Meie poolt lepingut vahetult täitvad isikud on järgmised:
Jrk

Roll meeskonnas

1

Perelepitaja väljaõppe ja
töökogemusega isikud

2

Juriidilise hariduse ja
töökogemusega isik(ud)

3

Superviisori
töökogemusega isik(ud)

4

Nõustamistöö kogemuse
ja
valdkondliku
koolitamise kogemusega
isikud

5

Kõrgharidusega
ja
kõrgtasemel eesti keele
oskusega isikud

Nimi/nimed (võib olla mitu
isikut)

Millist koolitusmoodulit läbi
viib?

Nõue:
 Pakkumus on vastav kui pakkuja meeskonnas on kõik käesolevas punktis nõutavad
meeskonnaliikmed ja meeskonnaliikmed vastavad esitatud nõuetele. Meeskonnaliige
kinnitab vastavust CV kujul.
 Meeskonnaliikmed võivad oma rollides kattuda, kuid arvestades, et meeskonnas peab
olema vähemalt 4 erinevat isikut.

3 . Pakkumuse maksumus

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse ka koos käibemaksuga, kui pakkuja on käibemaksukohustuslane. Kui pakkuja ei ole käibemaksukohustuslane, märkida viimasesse veergu ilma
käibemaksuta hind.

Perelepitajate riiklik baaskoolitus
Maksumus
käibemaksuta,
eurodes

Maksumus
käibemaksuga*,
eurodes
kui käibemaksu ei
lisandu, märkida siia
ilma käibemaksuta
hind

Ühe koolituspäeva hind
Ühe koolitusgrupi hind kokku
Kahe koolitusgrupi hind kokku
Pakkumuse koguhind koos kõigi
lisakuludega

Kui pakkuja ei olnud pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga käibemaksukohustuslane või pakkujal puudus
kohustus teenustele käibemaksu lisada, kuid kohustus arvestada ja tasuda käibemaksu tekib pärast pakkumuse
esitamist, ei ole pakkujal õigust pakkumuse maksumusele ega mistahes teenustele käibemaksu lisada, st loetakse,
et teenuste hinnas sisaldub ka käibemaks ja käibemaksu võrra teenuste maksumust hiljem ei suurendata.

Vajadusel täita:
Andmed ärisaladuse kohta koos põhjendusega:

Pakkuja ____

Allkirjastatud digitaalselt

Ühispakkumuse korral ka ühispakkuja (või ühispakkuja volikiri)

