SA Archimedese Euroguidance Eesti keskus kutsub esitama pakkumust hankes: no
 orte õpirändes
osalemist toetava digitaalse lahenduse visioon
TAUST
Euroguidance keskus Eestis tegutseb eelkõige karjäärispetsialistide huvides, sh arendades õpirände
alaseid kompetentse ning luues uuenduslikke töövahendeid. Noorte õpirände toetamiseks on
mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi programme (nt. Erasmus+), õpirändes osalemise võimalusi
korraldavad või vahendavad erinevad asutused ja eraalgatuslikud organisatsioonid. Mitmete
programmide puhul on õpirändes osalemiseks loodud võimalusi rohkem kui noored neid ära
kasutavad.
Tänasel päeval arendatakse ühelt poolt üle-euroopalisi õpirände teemalisi portaale ja teenuseid.
Teisalt on toimunud muutused kohalikule noorele suunatud karjääriinfo allikate ja -teenuste osas, sh
kust saada neutraalset ülevaadet õpirände võimalustest ja kogemuse väärtusest, mida silmas pidada
õpirännet kavandades (nt. Rajaleidja portaali sulgemine 2019.a. lõpus). Seetõttu tuleb muutunud
olukorras üle täpsustada kitsaskohad ja vajadused noortele õpirände alase karjääriinfoteenuse
pakkumisel (teenust pakkuvate osapooltega) ning mis osas Euroguidance Eesti saaks kasutaja
vajadusest lähtuva digitaalse lahenduse kaudu toetada noorte õpirändes osalemist.
EESMÄRK
Hanke eesmärk on noorte õpirändes osalemist toetava digitaalse lahenduse visiooni kirjelduse ja
prototüübi loomine.
Hanke tulemusena soovib hankija SA Archimedes Euroguidance Eesti keskus:
● täpsustada sihtrühma, 15.-26.a. noorte, infovajadust ja õpirändes osalemise võimalikke
takistusi;
● kirjeldada noortele õpirände alast infoteenust pakkuvaid asutusi kaasates sobiv lahendus
teenuste ja arenduste tervikpilti vaadates, milline digitaalne lahendus toetaks kõige paremini
noorte teadlikkust ja osalemist õpirändes;
● saada lähteülesanne visiooni kirjelduse ja prototüübi näol teenuse väljaarendamiseks.
HANKE SISU
Teenuse osutaja ülesanded:
● kaasab ja arutab läbi hankijaga teenusdisaini lähteülesande ja tegevuskava, sh kuidas on
hankija kaasatud erinevates protsessi etappides;
● korraldab töötoa või kaasab muul kokkulepitud viisil teenusega seotud osapooled, et saada
vajalik sisend visiooni kirjelduseks;
● koostab ja viib läbi intervjuud sihtrühma esindajatega (15.-26.a. noored), et täpsustada
kasutajate vajadusi ja sobivaid lahendusi teenuse osas;
● visiooni kirjelduse loomine, mis on aluseks prototüübile;
● prototüübi loomine, mille põhjal välja töötatud lahendus järgmises etapis teostada.
Valmimise tähtaeg: 2 kuu jooksul lepingu sõlmimisest arvates, hiljemalt 20.03.2020.
Hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ilma käibemaksuta.

HANKES OSALEMINE
Pakkumuses osalemiseks palume teil esitada:
● avaldus (“Lisa 2 vorm”, sisaldab pakutavaid hindu);
● pakkumuse sisukirjeldus, sh tegevuskava ja metoodika, näiteid viimase 3 aasta jooksul
teostatud sarnaste tööde kohta (vt. täpsemalt "HD pakkumuskutsest");
● vajadusel hankelepingu täitmise meeskonna liikme kinnituskiri ja pakkumuse esitaja volitus
(vt täpsemalt "HD pakkumuskutsest").
Rohkem infot hanke dokumentides "HD pakkumuskutse", "Lisa 1. Tehniline kirjeldus" , “Lisa2 vorm”,
mille saadame pakkumuses osaleda soovijatele e-postiga.
Palume pakkumus esitada elektroonselt hiljemalt 7.01.2020 tööpäeva lõpuks e-postile:
anna.gramberg@archimedes.ee
PAKKUMISTE HINDAMINE
1) Pakkumise hind (lepingu objektideks olevate teenuste ja tööde maksumus) – maksimaalselt 50
punkti, kallimad proportsionaalselt vähem.
2) Pakkumise tegevuskava ja ajagraafik – maksimaalselt 30 punkti.
3) Pakkuja kogemus, ehk varasemalt tehtud sarnased tööd – maksimaalselt 20 punkti

