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PAKKUMISE KÜSIMINE EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUMI SÜNDMUSE 

„ÜLENURME JAANITULI 2022“ TOITLUSTAJATE LEIDMISEKS 

 

 

Lugupeetud pakkuja!  
 

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Eesti Põllumajandusmuuseumi sündmuse „Ülenurme 

jaanituli 2022“ toitlustusteenuse pakkujate leidmiseks. Pakkumuste põhjal valitakse välja kuni 

kaks toitlustusteenuse pakkujat.  

 

 

 

Teenuse kirjeldus 
 

SA Eesti Maaelumuuseumid korraldab koostöös Kambja vallaga 22. juunil 2022 algusega kell 

17 traditsioonilise Ülenurme jaaniõhtu, kus COVIDi eelsel perioodil oli külastajaid 3000-4000, 

COVIDi ajal piirangutest lähtudes 2020. aastal 2000 ja 2021. aastal 1000. 2022. aastal saab 

ürituse korraldada taas piirangutevabalt  

 

Pakkumise tegemisel saavad osaleda eestvõtjad kes/kelle:  

 

 Tooraine on eesti turult, väiketootjatelt, talunikelt;  

 Toidu valmistamisel kasutatakse 100% tõendatud eestimaist värsket toorainet;  

 Grilltooted pärinevad Eesti väiketootjatelt;  

 Toitlustaja paigaldab müügipunktide juurde külastajatele istumiseks lauad ja pingid; 

 Toiduportsjonid on piisavalt suured ja külastaja jaoks vastuvõetava hinnaga; 

 Omavad välitoitlustamise lubasid; 

 Koristab ja veab ise ära teenuse osutamisest tekkinud prügi ja jäätmed; 

 Järgivad kõiki välitoitlustusele kehtestatud tingimusi. 
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Muud tingimused 
 

Toitlustaja tagab osalejatele võimalused käte desinfitseerimiseks. Desinfitseerimisvahendid 

tuleb paigaldada külastajate liikumisteedele nähtavasse kohta ning toitlustuse pakkujate 

juurde.  

 

Ettevõtja kirjeldab vabas vormis, kuidas ta täidab eelnevaid kriteeriume. Vajadusel 

esitab pakkuja dokumendid, mis kinnitavad, et pakkuja vastab eelnevatele 

kriteeriumitele.  

 

Pakkumise hindamiskriteeriumiks on toitlustaja poolt makstav renditasu suurus sündmuse 

toitlustamise osutamisel.  

 

Hindamiskriteeriumite punktid arvutatakse järgnevalt:  

Renditasu suurus pakkumises (Punktid = 100 * (kõrgeima pakkumuse hind) / (hinnatava 

pakkumuse hind)  

Nt. kui kõrgeim pakkumus on 300 € ja hinnatav pakkumus on 200 €, siis punktid saadakse 

järgmiselt: 100 * (300/200)=150 punkti. 

 

Toitlustajateks valitakse kõige rohkem punkte saavutanud pakkumused.  

Pakkumuse edukaks tunnistamise kohta teeb hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab 

sellest kõiki pakkujaid.  

 

Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga. 

 

Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@memu.ee hiljemalt 

10. juuni 2022 kell 23:59. 
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