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AS Andmevara hinnakiri  

 

 

1. Kinnitada alljärgnev hinnakiri 
 

Nimetus Ühik Hind 

käibemaksuta 
KOVTP liitumislepingu sõlmimine ja teenuse 
kuutasu 

kuu  47,50 

KOVTP liitumislepingu sõlmimine ja teenuse 
kuutasu kasutajatoeta 

kuu  23,75 

KOVTP arhiivse lehe majutamine kuu 16,00 

KOVMEN liitumislepingu sõlmimine ja 
kuutasu (eelduseks KOVTP liitumine) 

kuu  10,00 

RPIS liitumislepingu sõlmimine ja kuutasu kuu  1,00 

Volis liitumislepingu sõlmimine ja kuutasu kuu  40,50 

KOVTP lehe igapäevane haldamine  tund  29,00 

KOV Toote koolitus AV ruumides koolituse kohta 100,00 

KOV Toote koolitus kliendi juures koha peal, 

lisandub transpordikulu 

koolituse kohta 300,00 

KOVTP konsultatsioon, juhul kui 

kasutajatuge ei ole tellitud 

tund  50,00 

KOV Toote seadistus-ja arendustööd (toote 
kasutaja tellimus)  

tund  50,00 

KOVTP lehe varukoopiast taastamine  tegevuse hind 50,00 

KOVTP SSL sertifikaat (ostmine+paigaldus) aasta hind 1 sertifikaadi 

kohta 

50,00 

KOVTP SSL sertifikaat (paigaldus) tegevuse hind 25,00 

Veebilehe tõstmine KOVTP keskkonda tund  29,00 

X-tee turvaserveri liitumistasu 

toodangukeskkonnaga-xtee v.6 kohalikule 

omavalitsusele 

ühekordne  58,00 

X-tee turvaserveri kuutasu 

toodangukeskkonna-xtee v.6 kohalikule 

omavalitsusele 

kuu 58,00 

X-tee turvaserveri liitumistasu 

toodangukeskkonnaga X-tee v.6 muudele 

klientidele* 

ühekordne  70,00 
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X-tee turvaserveri kuutasu 

toodangukeskkonna X-tee v.6 muudele 

klientidele* 

kuu  70,00 

X-tee turvaserveri liitumistasu arendus või 
testkeskkonna X-tee v.6  

ühekordne 35,00 

X-tee turvaserveri kuutasu arendus või 
testkeskkonna X-tee v.6 

kuu 35,00 

RPIS konsultatsioon (kaughaldus)  tund  50,00 

RPIS seadistamine/arendustööd (kaughaldus)  tund  50,00 

Volise küsitluse mooduli seadistamise tasu tund  29,00 

Volise küsitluse kasutajatugi mitteliitunutele tööpäeva tasu 69,00 

Volise küsitluse kasutajatugi väljaspool 
tööaega 

tund  38,00 

VOLIS väljavõtte tegemine peale küsitlust tegevuse hind 65,00 

VOLIS-ega seonduvad kokkuleppelised tööd, 

välja arvatud arendustööd 

tund  55,00 

Liitumine dokumendihaldustarkvaraga 

„Delta“ versioon 5.2 ja seadistustööd 
(kaugtööna) väike klient 

tegevuse hind 550,00 

Liitumine dokumendihaldustarkvaraga 

„Delta“ versioon 5.2 ja seadistustööd 
(kaugtööna) keskmine klient 

tegevuse hind 900,00 

Liitumine dokumendihaldustarkvaraga 

„Delta“ versioon 5.2 ja seadistustööd 
(kaugtööna) suur klient 

tegevuse hind 1800,00 

Andmete migratsioonitööd erinevate 
dokumendihalduse süsteemide vahel 

tegevuse hind kokkuleppel 

Dokumendihaldustarkvara „Delta“ majutus 
(sisaldab kasutajatuge 2-le peakasutajale) 

1 kuu 59,90 

Dokumendihaldustarkvara „Delta“ kasutajate 
autentimine Mobiil-ID teenuse vahendusel 

1 kuu 12,10 

Dokumendihaldustarkvara „Delta“ koolitus (2 
administraatorit ja kuni 30 kasutajat), 

koolitustasule lisandub transpordikulu 

1 kord 400,00 

Serverimajutus ja infosüsteemide haldus kuus kokkuleppel 

 

 

*Volitatud isikul on õigus teha täiendusi turvaserveri standardlepingus ning kehtivast 
hinnakirjast alla- ja juurde hindlusi sõltuvalt lepingu mahust, tehnilise lahenduse reaalsest 
koormusest 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Elena Vengrienė 

Juhatuse liige 


