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PAKKUMISKUTSE

Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja lihtmenetluse hanke
„Suhtekorraldusteenus kõrghariduse valdkonnas“ (edaspidi hange). Hange on korraldatud riigihanke lihtmenetlusena, kuna tellitava teenuse kogumaksumus jääb hankija hinnangul alla riigihangete seaduses sätestatud
avatud hanke piirmäära.
Hanke tellijaks on SA Archimedes, reg nr 80011561, Koidula 13a, 10125 Tallinn. Tellija esmaseks kontaktisikuks
on kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kiisler (katrin.kiisler@archimedes.ee, 7300325). Katrin Kiisler
viibib perioodil 18.-22.10 Eestist eemal, kuid vastab e-mailile üldjuhul 48h jooksul.
HANKE OBJEKT
Hanke objektiks on SA Archimedes kõrghariduse valdkonna PR- ja suhtekorraldustegevuse korraldamine perioodil
15.11.2010 – 31.12.2011. Hange koosneb kolmest eraldiseisvate eesmärkidega ülesandest, lubatud on esitada
pakkumus hanke ühele, mitmele või kõigile osadele. Hanke osadeks on:
1. Eesti kõrgharidusstrateegia rakendusplaani valmimisega seotud avalike suhete korraldamine;
2. Eestis õppivatele ja töötavatele välisüliõpilastele ja -õppejõududele positiivse kuvandi loomine (ESF
programm „DoRa“);
3. Õpetaja elukutsele positiivse kuvandi loomine (ESF programm „Eduko“).
Hanke raames tellitakse järgmisi tegevusi:
1. suhtekorralduse tegevuskava koostamine;
2. koostöö korraldamine meediaorganisatsioonide, ajakirjanike, arvamusliidrite, uudisteagentuuride, erakondade ja valdkonna sidusorganisatsioonidega;
3. pressimaterjalide ettevalmistus ja levitamine;
4. ilmunud pressimaterjali arhiveerimine ja digikandjale salvestamine;
5. valdkonna eesmärkidest tulenevate artiklite, intervjuude, saadete initsieerimine;
6. hankija meediaalane nõustamine valdkonna piires;
7. kvartaalne tegevuskava ülevaatus ja täpsustamine koostöös hankijaga;
8. muud hanke ja selle osade eesmärkidest tulenevad tegevused, mis loovad eelduse positiivse meediakajastuse saamiseks.
Tellitava teenuse maht on kõigi tegevuste peale kokku hankija hinnangu kohaselt suurusjärgus 400 tundi. Lõplik
teenuse maht sõltub reaalselt tellitud ja teostatud töödest.
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HANKE OSA 1
Eesti kõrgharidusstrateegia rakendusplaani valmimisega seotud avalike suhete korraldamine
Kontaktisik: Heli Aru, SA Archimedes nõukogu liige (heli.aru@hm.ee, 7350 238). Heli Aru viibib perioodil 18.-31.10
Eestist eemal. Võimalik kohtuda alates 1.11, palun eelnevalt e-maili teel kokku leppida.
Üldine eesmärk: Pakkuda tuge kõrgharidusstrateegia rakendusplaani ettevalmistamisel ning tagada järjekindel,
planeeritud ja tasakaalustatud avalikkuse teavitamine Eesti kõrgharidussüsteemi objektiivse hetkeseisu ja
rakendusplaani raames väljapakutavate arengute osas. Kõrgharidusstrateegia taustainfo on kättesaadav
veebiaadressil http://www.hm.ee/index.php?03236 (Kõrgharidus).
Konkreetsed eesmärgid:
-

Soodustada positiivsete meediasõnumite ilmumist kõrgkoolides toimuva arendustöö kohta, et aidata
saavutada kõrgharidusstrateegias kokkulepitud eesmärke;
Luua eesti ja venekeelsete gümnaasiumite lõpetajate jaoks positiivne kuvand õpingute alustamisest Eesti
kõrgkoolis bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes;
Propageerida lühiajalist väliskõrgkoolis viibimist magistri- ja doktoriõppe tasemel;
Pakkuda kõrgharidusstrateegia rakendusplaani väljatöötamise ajal Haridus- ja Teadusministeeriumi
kõrghariduse valdkonna eest vastutavatele ametnikele strateegilist konsultatsiooni;
Taktikalise kommunikatsiooni korraldamine rakendusplaani koostamise raames tekkinud ideede
tutvustamiseks ja neile tagasiside kogumiseks.

Lisanõuded pakkumusele: Pakkujalt oodatakse ideetasandil kontseptsiooni, kuidas tekitada avalikkuse tasakaalustatud teavitamine Eesti kõrghariduse olukorra kohta kõrghariduspoliitika erinevate eesmärkide perspektiivis.
Tegevused peavad kaasa aitama sellele, et nii eesti kui venekeelsel elanikkonnal tekiks parem ülevaade
kõrgharidussektoris toimuvast ning et Riigikogus heaks kiidetud „Kõrgharidusstrateegia 2006-2015“ rakendamine
oleks võimalik kokkulepitud viisil.
HANKE OSA 2
Eestis õppivatele ja töötavatele välisüliõpilastele ja -õppejõududele positiivse kuvandi loomine
Kontaktisik: Mariann Lugus, välisturunduse juht (mariann.lugus@archimedes.ee, 6962 430). Mariann Lugus viibib
perioodil 18.-25.10 Eestist eemal, palun leppige lisainfo saamise osas kokku e-maili teel.
Üldine eesmärk: Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise vajalikkuse temaatika tõstatamine meedias, Eestis
õppivatele ja töötavatele välisüliõpilastele ja -õppejõududele laiema avalikkuse silmis positiivse kuvandi loomine
ning soodsa pinnase loomine seadusandluse muutmiseks.
Konkreetsed eesmärgid:
-

Soodustada positiivsete meediasõnumite ilmumist kõrghariduse rahvusvahelistumise vajalikkuse teemal ja
selle kandepinnast;
Valmistada laiemat avalikkust ette teistest rahvustest ja kultuuritaustaga inimeste arvu kasvuks Eestis,
kasvatada tolerantsi protsessi ja nende inimeste suhtes;
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-

Valmistada ette soodne pinnas läbirääkimisteks võimalike muudatuste üle seadusandluses;
Valmistada ette ja viia läbi eesmärkide saavutamiseks vajalikke kampaaniaid;
Pakkuda strateegilist konsultatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes kõrghariduse
valdkonna eest vastutavatele isikutele avalike suhete strateegilise tegevusplaani väljatöötamise ajal;
Taktikalise kommunikatsiooni korraldamine rakendusplaani koostamise raames tekkinud ideede
tutvustamiseks ja neile tagasiside kogumiseks;
Koolitada valdkonnas töötavaid isikuid.

Lisanõuded pakkumusele: Pakkujalt oodatakse ideetasandil kontseptsiooni, kuidas tekitada avalikkuse tasakaalustatud teavitamine Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumisest tekkivatest positiivsetest arengutest kõrgharidussfääris ja ühiskonnas laiemalt.
Tegevused peavad kaasa aitama Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegias (leitav veebiaadressil
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=5617) toodud eesmärkide täitmisele ja sõnumid haakuma Eesti
kõrghariduse rahvusvahelistumise turunduskontseptsiooni põhimõtetega, mille ülevaate leiate veebist:
http://www.smartestonia.ee/public/files/Study_in_Estonia_strateegia_screen.pdf
HANKE OSA 3
Õpetaja elukutsele positiivse kuvandi loomine
Kontaktisik: Monika Maamägi, Eduko büroo konsultant (monika.maamagi@archimedes.ee, 699 9394)
Üldine eesmärk: Tagada sihipärane tegevus õpetajakoolituse ja õpetaja elukutse positiivse maine kujundamisel, sh
õpetajakoolituse õppejõudude ja tulevaste õpetajakoolituse üliõpilaste hulgas.
Konkreetsed eesmärgid:
-

Algatada arutelusid õpetaja ameti olulisusega seotud teemadel;
Levitada õpetajate edulugusid ja häid kogemusi;
Pakkuda strateegilist konsultatsiooni Eduko büroo ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valmiva
õpetajahariduse populariseerimise tegevuskava väljatöötamisel;
Korraldada taktikalist kommunikatsiooni õpetajahariduse populariseerimise tegevuskava väljatöötamisel
tekkinud ideede tutvustamiseks ja neile tagasiside kogumiseks.

Lisanõuded pakkumusele: Pakkujalt oodatakse ideetasandil kontseptsiooni, kuidas luua avalikkuses õpetaja
elukutsele positiivne kuvand nii eesti- kui ka venekeelse elanikkonna hulgas. Tegevused peavad kaasa aitama
sellele, et ühiskonnas nähakse õpetaja elukutset ja õpetajakoolitust atraktiivse ja positiivsena. Eesti õpetajahariduse strateegia on kättesaadav veebiaadressil www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8782
Senisest tegevusest annab ülevaate http://eduko.archimedes.ee/populariseerimine

NÕUDED TÖÖ TEOSTAJALE (PAKKUJALE)
Töö läbiviimist juhtiv isik peab omama vähemalt 7 aastat töökogemust kommunikatsiooni valdkonnas ning tal peab
olema eelnev töökogemus kõrgharidusteemade käsitlemisel. Pakkuja kinnitab, et tema käsutuses on hankelepingu
täitmiseks vajalikud vahendid, meeskond ja kompetents ning tal on võimalik neid hankelepingu täitmiseks
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kasutada. Pakkuja esitab teenuse pakkumisega konkreetselt tegelema hakkavate inimeste nimed ning info nende
kvalifikatsiooni ja kogemuse kohta.
Pakkuja peab olema registreeritud asukohamaa äriregistris. Pakkuja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vastu
ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja tema vara ei ole sekvesteeritud.
PAKKUMUSE VORMISTAMINE
Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda käesolevatest hankedokumentidest ja Eesti Vabariigis kehtivatest hangete
teostamist reguleerivatest õigusaktidest. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva alates pakkumuse
esitamise tähtpäevast. Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni ega pakkumuste sisu.
Pakkumus peab sisaldama:
-

pakkuja lühitutvustust;
tegevuskava, ajakava ja ideelahendit seatud ülesannete täitmiseks, sh kirjeldust, kuidas ja mis
meetoditega kavatseb pakkuja nimetatud tegevusi ellu viia (kuni 5 lk hanke osa kohta);
oodatav tulemuste kirjeldus nii arvuliselt meediatüüpide lõikes kui ka sisuliselt maine seisukohast
lähtuvalt (sh tegevuste tulemuslikkuse hindamiskriteeriumid);
töö läbiviimist juhtiva ja teiste tegevustes kaasatavate isikute CV-d;
ülevaadet pakkuja poolt viimase 3 aasta jooksult tehtud töödest;
hinnapakkumist, sh välja tuua erinevate meeskonnaliikmete töötundide arv ja ühe töötunni hind tööde
etappide/tegevuste lõikes.

Töötunni hind tuleb esitada Eesti kroonis koos käibemaksuga ning peab sisaldama kõiki kulusid ja olema
Sihtasutuse Archimedes jaoks lõplik. Üleminekul eurole arvestatakse tunnihind Eesti Panga ametliku kursi alusel.
Pakkumuste hindamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume:
1. Pakkumuse maksumus (30%)
2. Tegevuskava, ideelahend (sh metoodika) (50%)
3. Pakkuja varasem töökogemus (töö läbiviimist juhtiva isiku CV, sh kogemus kõrgharidusega seotud
teemade käsitlemisel 20%).
Hankija jätab endale õiguse tellida töö eri osad erinevalt pakkujalt. Töö eest tasumine toimub üleandmisevastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 5. novembriks 2010 kell 10.00 Sihtasutuse Archimedes Tartu kontori
aadressile Väike-Turu 8 või digitaalselt allkirjastatult katrin.kiisler@archimedes.ee
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