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OSTUPAKKUMISE KÜSIMINE SIHTASUTUS EESTI MAAELUMUUSEUMID 

KASVAVALE VÕSALE 

 

 

Lugupeetud pakkuja!  
 

Kutsume Teid esitama ostupakkumist SA Eesti Maaelumuuseumid Tori Hobusekasvanduse 

territooriumil kasvava võsa ja kasvava metsa hakkepuiduks võõrandamiseks. 

 

 

Tööde kirjeldus 
 

Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab Lisas märgitud aladelt kasvava võsa ja 

kasvava metsa hakkepuidu ostupakkumist.  

 

Enne võsa ja metsamaterjali lõikama asumist sõlmitakse leping, kus määrame ära hilisema 

hakkepuidu ostuhind. 

Seejärel lõigatakse võsa ja kasvav metsamaterjal giljotiiniga ning koondatakse lattu.  

Peale koondamist toimub hakkimine, mille käigus selgub täpne kogus. 

Hakkepuidu kogus aketeeritakse ning tasumine toimub esitatud arve alusel. 

 

Tööde eeldatav teostamise aeg on November 2022. Täpne ajakava lepitakse kokku eraldi 

lähtuvalt olemasolevatest ilmastikutingimustest. Tööde eesmärgiks on puhastada kraavid, 

põlluääred ja teeääred ebasoovitavast kasvavast puitmaterjalist ning metsaeraldise lageraie 

teostamine. 

 

Võsa täpsemad raiealad, ja võimalikud laoplatsid lepitakse kokku vahetult enne töö teostamist 

kohapeal. 

 

Kasvava võsa ja metsamaterjali müüki planeeritakse Tori Hobusekasvanduse territooriumil 

kasvavast võsast ja metsamaterjalist. 

 

Lisas kaasasolevad maa-ala andmed on ligikaudsed, täpsed pinnad näidatakse kätte kohapeal, 

 
 

Planeeritud tööde loetelu 

  Tööd asukohas Ühik Hind 

2. Asukoht Tori Hobusekasvandus    

2.1 Kasvav võsa hakkeks €/m3   
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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 ostumaksumus 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 16. Oktoober 2022 kell 23.59. 

 

Tööde eeldatav läbiviimine Oktoober-November 2022. 

Tööde käigus tuleb juhinduda keskkonnanõuetest ja seadusandlusest. 

 

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

 

Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi. 

  

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks kõrgeim ostupakkumus. 

 

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva. 

 

Maksetingimused 
 

Ostja tasub kauba eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud koguse üleandmise akti alusel e-arve 

esitamisest arvates.  

 

Vaata kaarti suuremalt siit!  

 

 

mailto:taivo.esula@memu.ee
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https://maaelumuuseumid.ee/wp-content/uploads/2022/10/KaardiTrukis20221003061950823-1.pdf
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