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PAKKUMINE TERAVILJA KOKKUOSTUKS 
 

 

PAKKUMINE TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA 
 

Pakkuja andmed 

Füüsiline isik Äriühing 
Eesnimi Ärinimi 

Perekonnanimi 

Isikukood 
           

Registrikood Registrikood 
                

Ärinimi Esindaja eesnimi 

Esindaja perekonnanimi 

Käibemaksukohustuslase number          
 

Pakutava teravilja andmed 
Teravilja liik KN-kood Saagiaasta Teravilja päritolumaa Pakutav hind (EUR/t)1 

 

  
Kogus 

(kg) 

Pakutava teravilja ladustamise koht 
Teraviljatorni 

number2 

 
Lähim 

sekkumisladu 

Kaugus 
lähimast 

sekkumislaost 
(km) 

Ladustaja nimi ja aadress, lao asukoht 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

Kokku: 
  

1 Täidetakse, kui sekkumiskokkuost toimub pakkumismenetluse teel. 

2 Täidetakse, kui pakutav teravili asub sekkumislaos. 



 
 

 

Lisateave pakutava teravilja kohta 
Sort Eelvili (mais, teravili, muu põllumajanduskultuur) 

Kasvatamise piirkond (maakond, vald) Maaharimisviis (künd, künnita) 

Fungitsiidide kasutamine Herbitsiidide kasutamine 

Koristamise kuupäev Koristamistingimused 

 

Pakutavat teravilja on koristusjärgselt töödeldud 
 

Töötlemiseks kasutatud toote nimetus    
 
 

Pakutav teravili ei asu sekkumislaos Pakutav teravili asub sekkumislaos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINNITAN, ET VASTAN PAKKUMISE NÕUETELE NING ET KOKKUOSTUKS PAKUTAV VILI ON TURUSTUSKÕLBLIK JA 
VASTAB KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSES (EL) 2016/1238 JA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSES (EL) 
2016/1240 SÄTESTATUD NÕUETELE, NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA PAKKUMISES ESITATUD ANDMEID. 
KINNITAN, ET KOKKUOSTUKS PAKUTAV KOGUS VILJA ON EESPOOL MÄRGITUD LADUSTAMISKOHAS 
OLEMAS. 
KINNITAN, ET KOKKUOSTUKS PAKUTAV VILI ON PÄRIT ÜHENDUSEST NING PAKKUMUSES ON 
KÄSITLETUD HOMOGEENSET PARTIID. 
KINNITAN, ET JUHUL, KUI PAKUTAVAT VILJA ON TÖÖDELDUD, ON TÖÖTLEMISTOODET KASUTATUD VASTAVALT 
KASUTAJATINGIMUSTELE NING TOODE ON HEAKS KIIDETUD EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE  
(EÜ) NR 1107/2009 ALUSEL. 

 
 

Pakkuja allkiri  …………………………………. Kuupäev …………………………………. 
 

 

Kvaliteedihindaja nimi (ladu / labor) 

Soovitav tarnimise ajavahemik 



Pakkumise lisa 
ANDMED PAKUTAVA TERAVILJA KOHTA, MIS VÕETAKSE ÜLE LADUSTAMISKOHAS, KUS SEDA HOITAKSE PAKKUMISE ESITAMISE AJAL 

 
  

Klient 

 
Saatelehe 

nr 

 
Saabumise 

aeg 

 

Vastuvõtmiskoht 

 

Silo 

 

Auto nr 

 
Netokaal 

(kg) 

 

Vili 

 

Niiskus (%) 

Põhiteravilja 
mitte kuuluvate 

lisandite 
sisaldus (%) 

Katkised 
terad (%) 

Tera- 
lisandid 

(%) 

Muud 
teraviljad 

(%) 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

 Kuivamise 
käigus 

ülekuumenenud 
terad (%) 

 
Kasvama 

läinud 
terad (%) 

 
Prügi- 

lisandid 
(%) 

 
Võõrseemned 

haigustunnusteg
a (%) 

Isekuumenemisel 
või kuivatamisel 
temperatuurist 

kahjustatud terad 
(%)3 

 
Tungaltera 

(%)3 

 
Mahukaal 

(kg/hl) 

 
Proteiini 
sisaldus 

(%)3 

 
Langemisarv 
(sekundites)3 

 
Zeleny indeksi 
alammäär (ml)3 

 
 

Lõhn 

 
 

Värvus 

 
Elus 

kahjurid 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

3 Täidetakse nisu pakkumise korral. 
 

  
Klient 

 
Saabumise 

aeg 

 
Vastuvõtmiskoht 

 
Silo 

 
Netokaal 

 
Vili 

 
Sort 

Eelvili (mais / 
teravili / muu 

vili) 

Kasvatamise 
piirkond 

(maakond ja 
vald) 

 
Maaharimisviis 
(künd / künnita) 

Fungitsiidide 
kasutamine 

(jah / ei) 

Herbitsiidide 
kasutamine 

(jah / ei) 

 
Koristamise 
tingimused 

 
Koristamise 

kuupäev 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               

    Pakkuja allkiri  ………………………………….     Kuupäev …………………………………. 
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