
 

 

Sihtasutus Archimedes 
L. Koidula 13a, Tallinn 10125 
 
Pakkumiskutse „Sihtasutuse Archimedes finantsauditi teenused perioodil 02.01.2011 kuni 31.12.2012“ 
 
Tallinnas, 05.11.2010, 1-9/5238 
 
Lugupeetud pakkuja, 
 
Käesolevaga hangib Sihtasutus Archimedes finantsauditi teenuseid pakkumismenetluses „Sihtasutuse Archimedes 
finantsauditi teenused perioodil 02.01.2011 kuni 31.12.2012“. Hange ei ületa 10 000 EUR piirmäära, hanke kohta esitab 
sihtasutus riigihanke aruande vabatahtlikult. 
 
Hanke maht: 

 Kaks sihtasutuse majandusaasta aruande auditeerimist (2010. ja 2011. aasta Sihtasutuse Archimedes majandusaasta 
aruande audit);  

 1 finantsprojekti Euroopa Komisjoni lepingu lõpparuande finantsaudit.  
 

Sihtasutuse Archimedes 2010. ja 2011. aasta majandusaasta aruannete auditi puhul palume pakkumise tegemisel arvestada ja 
kinnitada nõustumist auditite eritingimusega, mille kohaselt peab sihtasutuse majandusaasta aruanne olema auditeeritud 
järgneva aasta 31. märtsiks. 
 
Pakkumises palume hindamiseks esitada alljärgnev informatsioon (hanke ainus kriteerium: madalaim hind, 100 %): 
 

 Lihtkirjalik pakkumus: Pakkuja nimi, registrikood, aadress, pakkuja kirjalik nõustumus Sihtasutuse Archimedes 
poolt seatavate teenuse tingimustega majandusaasta aruande auditeerimise tähtaja osas, kinnitus Riigihangete 
seaduse §-s 38 toodud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta, pakkuja auditi teenuse 
osutamiseks vajalike litsentside ja tegevuslubade kirjeldus (võib loetleda), pakkuja teenuse töötunni hind, pakkuja 
teenuse lõpphind auditile „Sihtasutuse Archimedes 2010. aasta majandusaasta aruande audit“ ja „Sihtasutuse 
Archimedes 2011. aasta majandusaasta audit“ ning tunnihind Euroopa Komisjoni finantslepingu lõpparuande 
auditile (ca 15 tundi); 

 Pakkuja audiitori cv, kes oleks pakkuja teenuse vahetuks osutajaks; 

 Pakkuja prognoos Sihtasutuse Archimedes finantsprojektide lõpparuannete auditi läbiviimiseks (töötundide arv ja 
töötunni maksumus või lõpphind); 

 Pakkuja kliendilepingu näidis. 
 
Summad palume väljendada ilma käibemaksuta. 
 
Hankeleping koosneb hankelepingu üldtingimustest (pakkuja tavaline kliendileping) ning eritingimustest (mille koostab 
Sihtasutus Archimedes kokkuleppel pakkumise võitjaga ning mis sisaldab endas kahe majandusaasta aruannete 
auditeerimise kokkulepet ning kokkulepet finantsprojekti auditeerimise kohta ning need lepitakse kokku täiendavalt peale 
hankemenetluse lõppu). Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lepingut ei sõlmita ja läbirääkimistele kutsutakse pakkumiste 
puhul teisele kohale jäänud audiitorfirma. 
 
Pakkumises esitatud dokumendid palume esitada elektrooniliselt ja digitaalallkirjaga allkirjastatult hiljemalt 25.11.2010 kella 
16.00-ks. Dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt pealkirjaga „Finantsauditi hange: Sihtasutus Archimedes“ aadressile 
raimond.viiding@archimedes.ee (info telefonil 6 979 235). Peale 25.11.2010 jätab Sihtasutus Archimedes endale õiguse 
küsida pakkujatelt lisainformatsiooni kuni 12.12.2010. Käesolev pakkumine avalikustatakse Sihtasutuse Archimedes 
kodulehel www.archimedes.ee .  
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Rait Toompere,  
SA Archimedes juhatuse liige  
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