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PAKKUMISKUTSE
Lugupeetud Pakkuja,
Kutsume Teid esitama omapoolset pakkumust noorsootööalasele rahvusvahelisele partnerlusseminari
tervikliku korraldamise ja läbiviimise projektijuhtimise hankes.
1. ÜLDOSA
Hankija: Sihtasutus Archimedes, registrikood 80011561, L. Koidula 13a, Tallinn.
Hanke liik: lihthange
Hanke eest vastutav isik ja tema kontaktandmed: Kaja Ainsalu, tel 6979238, e-post:
kaja.ainsalu@archimedes.ee. Hanke kontaktisik: Anna Kuzina, tel 6979217, anna.kuzina@archimedes.ee
Lihthange algatatakse riigihangete registris. Hanke pakkumise kutse avaldatakse hankija koduleheküljel
vähemalt viieks tööpäevaks.
Hangitakse teenuseid. Teenuste CPV kood on 79421000-1 „projektijuhtimise teenused“.
Hanke piirhind koos kõigi riiklike maksudega on 13 000.- eurot.
2. HANKE TÄHTPÄEVAD
Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: SA Archimedes, 03.04.2012 kuni kell 10.00. Pakkumus esitatakse
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil anna.kuzina@archimedes.ee
Pakkumuste avamise koht ja tähtpäev: SA Archimedes büroo aadressil L. Koidula 13a, 5. korrus,
03.04.2012 kell 10.05.
Lepingu orienteeruv algus: aprill 2012.
Töö teostamise tähtaeg: noorsootööalane rahvusvaheline partnerlusseminar peab olema toimunud
30.06.2012.
3. HANKE ESEME TEHNILINE KIRJELDUS
Hanke objektiks on noorsootööalase rahvusvahelise partnerlusseminari korraldamise projektijuhtimine
ja partnerlusseminari läbiviimine. Partnerlusseminar peab toimuma ja olema lõppenud hiljemalt
30.06.2012.
Partnerlusseminar
Hankija poolt hangitava partnerlusseminari eesmärk on võimaldada Eesti mittetulundusühingutel ja
teistel noorsootööga tegelevatel gruppidel ning ühendustel („partneritel“) leida uusi koostööpartnereid
välisriikidest tegemaks programmi Euroopa Noored rahvusvahelisi noorteprojekte. Hankija poolt
korraldatava seminari eesmärgiks on viia kokku Eesti ja välisriikide partnereid ja hõlbustada uute
rahvusvaheliste noorteprojektide ettevalmistamist, mida soovitakse viia ellu programmi Euroopa
Noored noortevahetuse alaprogrammi raames. Partnerlusseminari käigus võib panna paika uute
kavandatavate Euroopa Noored programmi projektide eesmärgid, leppida kokku tegevusprogrammi
põhimõtetes ning mõelda läbi konkreetsemaid tegevusi jne.
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Hankija partnerlusseminari esimeseks eesmärgiks on soodustada programmi Euroopa Noored
rahvusvaheliste noortevahetuste teket geograafiliselt piiratud regioonidest pärit noorte hulgas ning tuua
noortevahetuse partnerlusse ka selliseid riike, kellega Eesti taotlejatel on vähem koostöökogemust.
Hankija partnerlusseminari teiseks eesmärgiks on soodustada rahvusvaheliste noortevahetuste teket
Eesti maapiirkonna ja väikelinna piirkondade (va Harjumaa) ning allpool toodud riikide sarnaste
piirkondade noorte vahel. Projektid peaksid olema seotud noorte tööhõive ning ettevõtlikkuse teemaga.
Partnerlusseminar peab looma osalejatele eeldused:





Euroopa Noored programmi projektide teostamiseks uute rahvusvaheliste kontaktide loomiseks
ja partnerite leidmiseks;
üldise arusaama loomiseks noortevahetuse ning selle kvaliteedi osas;
Euroopa Noored programmi projektiideede loomiseks ja arendamiseks;
partnerite omavaheliste tegevuskavade arendamiseks (nt kuidas kontaktide loomisest ja idee
olemasolust koostöös taotlus kirjutada ja see esitada).

Partnerlusseminari osalejad peavad vastama alljärgnevatele iseloomulikele tunnustele:





osaleja vanus on vähemalt 18;
osalejad on võimelised töötama inglise keeles;
üldjuhul ilma eelneva rahvusvahelise noorsootöö kogemuseta maapiirkonna ja väikelinna
noortega töötajad;
osalejad otsivad partnereid rahvusvaheliste noorsootöö projektide elluviimiseks;

Partnerlusseminarist osavõtjate hulgas peavad olema esindatud osalejad Eestist ja osalejad vähemalt
viiest järgnevast riigist: Norra, Iirimaa, Austria, Malta, Holland, Rumeenia, Luksemburg, Island, Portugal,
Horvaatia, Küpros, Slovakkia, Liechtenstein, Šveits.
Ühest riigist võib olla mitu osalejat/partnerorganisatsiooni. Partner tähendab antud kontekstis
organisatsiooni eespool mainitud riikidest. Osaleja tähendab antud kontekstis partnerorganisatsiooni
poolt partnerlusseminarile saadetud osalejat või osalejat eespool mainitud riikidest, kuid kes ei ole
partnerorganisatsiooni poolt saadetud.
Partnerlusseminari osalejate arvuks peab olema 22 kuni 25 osalejat ning pooled nendest peavad olema
Eestist. Lisaks osalejatele peab partnerlusseminarist osa võtma kuni 3-liikmeline korraldusmeeskond
(koolitaja/moderaator ja tugiisik; korraldusmeeskond ei pea olema rahvusvaheline).
Partnerlusseminar peab kestma vähemalt 2 päeva ja mitte rohkem kui 10 päeva ja olema toimunud
hiljemalt 30. juuniks 2012.
Partnerlusseminariga seotud lisatingimused
Pakkuja peab pakkuma hankijale partnerlusseminari läbiviimise tervikteenust, mis sisaldab endas nii
partnerlusseminari osalejate leidmist, nende transporti, majutust, seminari ruumilahenduse pakkumist,
seminari sisulise ettevalmistamise teenust, seminari läbiviimist (koolitamine/modereerimine), seminari
analüüsi ning järeltegevuste elluviimist.
Partnerlusseminari läbiviimine peab arvestama Euroopa Noored programmi partnerlusseminaride
tegevuskava nõudeid (vt link käesoleva dokumendi lõpus).
Hanke võitja on kohustatud järgima partnerlusseminari ettevalmistamisel, läbiviimisel, analüüsimisel ja
partnerlusseminari järgselt hankelepinguga seotud küsimustes Euroopa Noored alaprogrammi 4.3
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finantseerimise ja aruandluse nõudeid ning esitama hankijale pärast partnerlusseminari lõppu
programmi nõuetele vastava aruande. Projekti finantseerimise, pakkuja hanke hinnapakkumise hinna
summast kaetavate kululiikide ja partnerlusseminari järgse aruandluse reeglid on kättesaadavad hankija
kodulehel (vt link käesoleva dokumendi lõpus).
Partnerlusseminari analüüsitegevused sisaldavad endas päevakavas olevate tegevuste analüüsi,
igapäevast tagasisidet osalejatelt ning partnerlusseminari lõpus toimuvat üldhinnangu andmist
partnerlusseminarile.
Partnerlusseminari järeltegevused hõlmavad endast peale seminari kolme kuu jooksul osalejatega
vähemalt ühte kontaktivõtmist ning nende partnerlusseminari käigus tekkinud tegevuskavade
nõustamist.
4. NÕUDED PAKKUJALE
Pakkujateks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud. Juriidilisest isikust pakkuja (ühispakkumuse korral
kõik ühispakkujad) peab olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registris või riiklike ja kohalike omavalitsuste asutuste riiklikus registris või omama vastavat staatust oma
asukohariigis.
Pakkujal (ühispakkumuse korral igal ühispakkujal) ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid vastavalt RHS §38 lg 1 p 1-4. Kõikide aluste puudumist kinnitab pakkuja hanke avalduse vormil.
Riiklike maksude osas kontrollib hankija maksuvõlgnevuse puudumist EMTA kodulehelt, kohalike
maksude osas on pakkuja kohustatud pakkumuse avalduses kinnitama kohalike võlgnevuse puudumist.
Kohalike maksude võlgnevuse puudumist on hankijal õigus täiendavalt kontrollida.
Pakkuja või pakkuja poolt välja pakutud partnerlusseminari moderaator/koolitaja peab olema aastatel
2010 ja 2011 olema organiseerinud vähemalt 2 sarnase sisuga (rahvusvahelise noorsootööga seotud)
konverentsi, seminari või muud rahvusvahelise noorsootööga seotud üritust.
5. NÕUDED PAKKUMUSELE
Pakkumus koosneb pakkuja poolt täidetud pakkumise avaldusest ning pakkumise sisukirjeldusest, kus
pakkuja kirjeldab tema poolt valitud vormis pakutavat teenust.
Pakkumuse avaldus
Pakkumisel osalemise avaldus tuleb esitada hankija poolt koostatud vormil (hankedokumentide lisa 1),
kus pakkuja esitab oma kontaktandmed, kinnitab soovi pakkumine esitada, kinnitab
pakkumusmenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, kinnitab muid pakkumusega seotud nõudeid,
nimetab pakkuja kvalifitseerimise eelduseks olevad 2 seminari või konverentsi ja esitab pakkumise
hinna.
Pakkumuse hind
Pakkumuse maksumus tuleb esitada avalduses toodud vormis, peab olema esitatud koos ja ilma
maksudeta ning peab olema lõplik. Hanke hind peab endas sisaldama kõigi nende kululiikide kulusid
(mille katab pakkuja), mis on toodud hanke tehnilises kirjelduses viidatud Euroopa Noored
alaprogrammi 4.3 rahastamistingimuste eelarvenäidises (vt link käesoleva dokumendi lisas). Pakkumine
peab sisaldama:
 osalejate rahvusvahelisi reisikulusid (kahesuunapiletit) elukohast partnerlusseminari toimumise
kohta ja tagasi (kaetakse 70% toetuskõlblikest kulutustest, 30 % kuludest katab osaleja);
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 partnerlusseminari kulusid (kulud, mis on otseselt seotud partnerlusseminari läbiviimisega ning
sisaldab: ettevalmistus, toitlustus ja majutus, ruumide rentimise kulud, kindlustus (kohustuslik
saatvatele gruppidele), koolitajad / moderaatorid, seadmed ja materjalid, analüüs ja hindamine,
projekti tulemuste ja mõju suurendamisega seotud kulud ja järeltegevused). Partnerlusseminari
kulud ei tohi ületada 56 eurot ühe osaleja kohta ööpäevas;
 vajadusel erikulusid (kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega/erivajadustega
osalejatega).
Töö eest tasumine toimub kahes osas: 80% ettemaksena ja 20% jääkmaksena.
Hanke maksimaalne hind koos kõigi maksudega on 13 000.- eurot. Partnerlusseminari eelarve tuleb
esitada hankes osalemise avalduses vastavalt alaprogramm 4.3 eelarvenäidisele:
Reisikulud
NB! Kompenseerimisele kuuluvad vaid soodsaimad piletid (näit. turistiklassi lennupilet, II klassi rongipilet jne.)
Organisatsioon

Inimeste arv

Lähtepunkt

Sihtpunkt

Transpordiliik

Reisikulu
(100 %)

Taotletav
reisitoetus (70 %)

Partnerlusseminari kulud
Organisatsioon/grupp

Inimeste arv

Ööde arv

Fikseeritud
summa (56.öö kohta)

Kokku

Erikulud (kui on õigustatud)
Erikulude all on õigustatud taotleda toetust kuludele, mis on seotud osalejatele viisa vormistamise või
vaktsineerimisega; samuti osalejate erivajadustest otseselt tulenevatele lisakulutustele.
Selgitus

Eelarve kokkuvõte

Kulud

Taotletav summa

Reisikulud (70% tegelikest kuludest)
Partnerlusseminarikulud (fikseeritud kogusumma: inimeste arv x ööde arv x 56.-)
Erikulud (tegelikud kulutused) – juhul kui on põhjendatud
Lõplik eelarve:

Pakkumuse hind on hanke hindamiskriteerium 1 väärtusega 10 %.
Pakkumise sisukirjeldus
Pakkumise sisukirjeldus tuleb esitada kirjalikult eesti keeles vabas vormis koos pakkumusega ning peab
hanke hindamiseks sisaldama teavet partnerlusseminari korraldamise teenuse sisu (hindamiskriteerium
2, väärtus 60 %), selle mõjususe ja selle hindamise metoodika (hindamiskriteerium 3, väärtus 15 %) ja
seminari läbiviijate (hindamiskriteerium 4, väärtus 15 %) kohta.
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Hindamiskriteeriumi 2 hindamiseks tuleb esitada andmed ja kirjeldus partnerlusseminari teenuse sisu ja
päevakava osas ning see peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:
 kuidas kavatsete leida partnerlusseminari partnerid ja osalejad (sh Eesti osalejad), nende taustainfo
(profiil) ja planeeritavate osalejate hulk?
 millised on partnerlusseminari sisu ettevalmistus-, läbiviimis- ja analüüsitegevused ning osalejaid
toetavad tegevused peale partnerlusseminari?
 partnerlusseminari päevakava;
 millised on seminaril planeeritavad töömeetodid?
 milliseid pädevusi (teadmised, oskused ja hoiakud) on osalejatel võimalus käesolevas
partnerlusseminaril omandada ja millised on planeeritud tegevused projekti raames toimuva
õpikogemuse analüüsimiseks ning hindamiseks?
 milline on seminari tehniline korraldus (seminari toimumiskoht, kestus kalendripäevades, toitlustus,
majutus, transport)?
Hindamiskriteeriumi 3 hindamiseks tuleb pakkujal esitada kirjeldus andmetega partnerlusseminari
mõjususe, programmi Euroopa Noored nähtavuse ja järeltegevuste osas, mis peab vastama
alljärgnevatele küsimustele:
 millist mõju antud projekt osalejatele avaldab ja kuidas loodetud mõju kavatsetakse saavutada?
 milline on programmi Euroopa Noored nähtavus partnerlusseminaril?
 kirjeldada milliseid järeltegevusi olete kavandanud projekti tulemuste rakendamiseks?
Hindamiskriteeriumi 4 hindamiseks tuleb pakkujal esitada andmed ja kirjeldus partnerlusseminari
elluviijate töökogemuse osas:
 teave partnerlusseminari läbi viiva koolitaja/moderaatori kohta – esitada koolitaja/moderaatori CV ja
noorsootöö valdkonnaga seotud oskuste ja senise kogemuse (pädevusprofiil) lühikirjeldus või juhul, kui
moderaator ja koolitaja on planeeritud eraldi, siis mõlema CV-d. Juhul, kui nimetatud isikud ei ole
pakkuja töötajad, tuleb esitada nimetatud isikute kinnituskiri valmisoleku kohta partnerlusseminari läbi
viia.
 partnerlusseminari planeeritud tugimeeskonna kirjeldus
6. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE
Hankija lükkab pakkumuse tagasi juhul, kui pakkumus ei vasta käesolevas pakkumiskutses esitatud
tingimustele või vormistamise nõuetele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei
esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. Samuti on hankijal õigus pakkumus tagasi lükata,
kui pakkumus ületab hankija majanduslikke võimalusi (ületab hankija kehtestatud piirhinda).
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata juhul, kui hankija kõrgemalseisev organ on
hankemenetluse ajal vähendanud antud hankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud hanke
finantseerimisest või juhul, kui on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks ja mille
tulemusena ei saa mõistlikult eeldada hanke läbiviimist hankija poolt.
7. PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISE KRITEERIUMIDE RAKENDAMINE
Pakkumuste hindamisel kasutatakse väärtuspunktide meetodit, mille alusel selgitatakse majanduslikult
soodsaim pakkumus.
Pakkumuste hindamiskriteeriumid ja nende osatähtsus:
Hindamiskriteerium 1, pakkumuse hind (osakaal 10 %).
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Hindamiskriteerium 2, pakkumuse teenuse sisu ja päevakava kirjeldus (osakaal 60 %);
Hindamiskriteeriumi 2 hindamisel antakse punkte hanke sisukirjelduse kohta alljärgnevate
alakriteeriumite abil:







partnerlusseminari partnerite ja osalejate (sh Eesti osalejad) leidmise puhul hinnatakse
pakkumuses kirjeldatud osalejate leidmise strateegiat, maksimaalselt kaasatavate osalejate arvu
ning osalejate profiili (maapiirkonna/väikelinnade noortega tegelevad osalejad): 10%
partnerlusseminari sisu ettevalmistus-, läbiviimis- ja analüüsitegevuste juures hinnatakse läbivat
mitteformaalse õppe printsiipide kasutamist, osalejate toetamist peale seminari ning
õpikogemuse analüüsi partnerlusseminari jooksul ja pärast partnerlusseminari: 10%
päevakava ülesehitus: 15 %
töömeetodite puhul hinnatakse nende sobivust sihtgrupile ning osalejate sotsiaalse ja isikliku
arengu toetamist ning osalejate aktiivset kaasamist: 15%
pädevuste omandamise puhul hinnatakse pakkumuses kirjeldatud arendatavate pädevuste
saavutamise võimalikkust ja ulatust: 5 %
seminari tehnilise korralduse juures hinnatakse, kus ja kuidas on organiseeritud seminari
toimumiskoht, toitlustus, majutus ja kohalik transport ja kas see on piisav partnerlusseminari
läbiviimiseks: 5%

Hindamiskriteerium 3, partnerlusseminari mõjususe hindamine ja selle elluviimise metoodika (osakaal
15 %)
Hindamiskriteeriumi 3 hindamisel antakse punkte hanke sisukirjelduses kirjeldatud partnerlusseminari
mõju prognoosi ja selle mõõtmiseks kavandatud tegevuste kohta alljärgnevate alakriteeriumite abil:




partnerlusseminari kavandatava mõju efektiivsus 5 %
tegevuse ja programm Euroopa Noored nähtavuse ulatus 5 %
partnerlusseminari järeltegevuste kirjeldus 5 %

Hindamiskriteeriumi 4, seminari läbiviijate töökogemus (osakaal 15 %)
Hindamiskriteeriumi 4 hindamisel antakse punkte sisukirjelduses välja toodud planeeritava
partnerlusseminari läbiviimise meeskonna kohta alljärgnevate alakriteeriumite abil:



Koolitaja/moderaatori CV(d), hinnatakse pädevusprofiili ning varasemat kogemust analoogsete
ürituste juhtimisel ja elluviimisel, juhul kui koolitaja ja moderaator on kaks erinevat isikut,
hinnatakse mõlema CV-sid kogumis: 10 %
Partnerlusseminari tugimeeskonna kirjeldus: kirjelduse põhjal hinnatakse tugimeeskonna
varasemat kogemust analoogsete tegevuste elluviimisel ja nende võimekust partnerlusseminar
ellu viia: 5 %

Edukas pakkumine peab saavutama vähemalt 50 % kriteeriumite 2-4 iga kriteeriumi maksimumhindest.
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab pakkumuste hindamiskriteeriumite alusel
saadud punktisummadest kõrgeima punktisumma väärtuspunktide summa arvestamise metoodiga
kohaselt.
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8. VORMID
Pakkumuse esitamiseks peab pakkuja esitama täidetud pakkumuse osalemise avalduse hankija poolt
koostatud vormil ja vabas vormis pakkumise sisukirjelduse vastavalt pakkumiskutse punktile 5.
9. PAKKUMUSKUTSE LISAD
9.1 Kohustuslik pakkumise avaldus
9.2 Hanke töövõtulepingu teksti esialgsed tingimused (täpsustatakse hankelepingu sõlmimisel)
Lisainfo lingid:
http://euroopa.noored.ee/files/A4.3%20Koolitustegevus%20ja%20v%C3%B5rgustikud_rahastus_2012.p
df
http://euroopa.noored.ee/files/soovituslik%20tegevuskava%20vorm_A4.3%20ja%203.1_2012.doc

Allkirjastanud digitaalselt

Eve Sild
SA Archimedes juhatuse liige

