
 

 
 

Pakkumiskutse 

 

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja lihtmenetluse hanke „Nõustamise teenus reklaami- 

ja turundusvaldkonnas“ (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 (edaspidi tellija), reg 80011561, Koidula 13a, 10125 

Tallinn. Tellija esmaseks kontaktisikuks on TeaMe programmi konsultant Kairi Järv 

(kairi.jarv@archimedes.ee), tel. 5656 8088. 

 

Hanke objekt 

 

Hanke objektiks on TeaMe programmi töötajate nõustamine Teadusaasta meediategevuste 

ja reklaamikampaaniate tellimisel perioodil 23.08.2011-30.09.2012. Hanke raames 

tellitakse järgnevaid tegevusi: 

 

1. Teadusaasta meediategevuste analüüs ja tagasiside tellijale; 

2. Tellija nõustamine Teadusaasta meediategevuste läbiviimisel arvestades 

Teadusaasta meediategevusteks sõlmitud hankelepingut; 

3. Tellija esindamine kooskõlas Tellija huvidega töökoosolekutel Teadusaasta 

meediategevuste teenusepakkujaga. 

 

Tellitava teenuse maht 

 

Tellija hinnangu kohaselt on tellitava teenuse maht suurusjärgus maksimaalselt 200 tundi. 

Lõplik teenuse maht sõltub reaalselt tellitud ja teostatud töödest. 

 

Eesmärk 

 

 Pakkuda tuge tellijale pakutavate meediategevuste edasiarendamisel ja hindamisel.  

 Tagada tellija huvide kaitse ning eesmärkide täitumine 

 

Nõuded tööde teostajale (pakkujale) 

 

Tööd läbiviiv isik peab omama vähemalt 7 aastat töökogemust kommunikatsiooni 

valdkonnas ning tal peab olema eelnev töökogemus noortele suunatud teemade 

käsitlemisel. Kasuks tuleb varasem kokkupuude teaduse populariseerimisega. 

Pakkuja kinnitab, et tema käsutuses on hankelepingu täitmiseks vajalikud vahendid  ja 

kompetents ning tal on võimalik neid hankelepingu täitmiseks kasutada.  

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 
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olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Hankija ei 

avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni ega pakkumuste sisu. 

 

Pakkumus peab sisaldama: 

- tööd läbiviiva isiku elulookirjeldust 

- ülevaadet isiku poolt viimase 3 aasta jooksult tehtud töödest; 

- hinnapakkumist, sh töötundide arv ja ühe töötunni hind. 

 

Töötunni hind tuleb esitada eurodes  koos käibemaksuga ning peab sisaldama kõiki kulusid 

ja olema Sihtasutuse Archimedes jaoks lõplik.  

 

Pakkumuste hindamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume: 

1. Pakkumuse maksumus (50%) 

2. Varasem töökogemus (tööd läbiviiva isiku elulookirjeldus, sh kokkupuutumine teaduse 

populariseerimisega) (50%). 

 

Töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu 

võimalust ei ole. 

 

Pakkumused palun esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna aadressile 

kairi.jarv@archimedes.ee hiljemalt 22. augustiks 2011 kell 11.00 
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