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PAKKUMISE KÜSIMINE SIHTASUTUS EESTI MAAELUMUUSEUMID 

SÖÖDAVARUMISTÖÖDEKS 

 

 

Lugupeetud pakkuja!  
 

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist SA Eesti Maaelumuuseumid söödavarumistöödeks.  

 

 

Tööde kirjeldus 
 

Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab Lisas märgitud alal teostatavaid 

söödavarumistöid.  

 

Tööde eeldatav teostamise aeg on 07.2022. Täpne ajakava lepitakse kokku eraldi lähtuvalt 

olemasolevatest ilmastikutingimustest. Tööde eesmärgiks on koguda kvaliteetne loomasööt. 

 

Põldudel võib esineda ebatasasusi tingitult varasemast kasutusest või maaparandussüsteemide 

rekonstrueerimisest. Maaparandustööde alad ja võimalikud takistused põllul tutvustatakse 

vahetult enne töö teostamist kohapeal. 

 

Niited ja võimalikud lisatööd Tori hobusekasvanduses ja ruloonpressi tööd võimalike 

lisatöödega C.R. Jakobsoni Talumuuseumis planeeritakse 2-3 osas.  

 

Lisas kaasasolevad põlluandmed on ligikaudsed, täpsed pinnad näidatakse kätte kohapeal, 

arvestuse aluseks võetakse PRIA põllumassiivi kaardid. 

 

* Tori hobusekasvanduse planeeritav niitepind ca 100 ha 

 

* J.R. Jakobsoni Talumuuseum niitepind ca 30 ha 
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Planeeritud tööde loetelu 

  Tööd asukohas Ühik Hind 
Tööorgani 
mõõt  

1. Asukoht Tori Hobusekasvandus     

1.1. Niide  €/ha  m    

1.2. Võimalikud lisatellimused        

1.2.1 Heina segamine  €/ha   m   

1.2.2. Heina vaalutamine €/ha    m   

1.2.3. Heina pressimine ruloonpressiga €/tk   läbimõõt    

1.2.4. Heina transport ja ladustamine €/h   x  x  

1.2.4. Silorulooni kiletamine €/tk   x  x  

2. Asukoht C.R.Jakobsoni Talumuuseum        

2.1 Heina pressimine ruloonpressiga €/tk    läbimõõt   

2.2 Võimalikud lisatellimused        

2.2.1 Niide €/ha   m    

2.2.3 Heina segamine €/ha  m  

2.2.4 Heina vaalutamine €/ha  m  

Muud tingimused 
 

Võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist: Taivo Esula, SA Eesti 

Maaelumuuseumid põllumajandus ja haldusosakonna juhataja, tel +372 53092100 või e-maili 

teel taivo.esula@memu.ee   

 

Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja hinnapakkumise 

vormil e-maili teel.  

 

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

Taivo.esula@memu.ee hiljemalt 26. juuni 2022 kell 23.59. 

 

Tööde eeldatav läbiviimine 07.2022. 

 

Tellija ei vastuta tööde käigus tehnikale tekitatud vigastuste/kahjustuste eest. 

 

Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi. 

  

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima teostustööde 

pakkumus. 

 

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva. 
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Maksetingimused 
 

Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud tööde vastuvõtmise akti alusel e-arve 

esitamisest arvates.  

 

Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud 

tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist 

võimaldavas vormis. 

 

Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja  teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult 

kooskõlastamata enne töödega alustamist.  
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