SA Archimedese noorteagentuur (edaspidi SANA) hangib partneri veebilehe mitteformaalne.ee
arendamiseks.
Mitteformaalne.ee veeb avati märtsis 2007 eesmärgiga pakkuda asjakohast infot mitteformaalsest
õppimisest ning toetada õppimist noortevaldkonnas. Alates 2008 aastast on veeb toiminud Euroopa
Sotsiaalfondi toel. Oma koha on veebilehel leidnud noortevaldkonna koolitusinfo, õppematerjalid,
õppemeetodite andmebaas ning muu oluline info noortevaldkonnas toimuva kohta. Viimane visuaalne
ja struktuuriline arendus tehti veebile 2014. aastal.
2018. aastal alustati veebi uuendamist eesmärgil muuta see keskkond keskseks veebiportaaliks, mis
toetab Eesti noorsootöötajate kutsealaseid pädevusi ja eneseanalüüsi, pakub noorsootöötajate
tööandjatele toetust oma personali arendamiseks ja toob huvilisteni uudiseid ja koolitusvõimalusi
valdkonnast nii Eestist kui rahvusvahelisel tasandil. Lisaks on veebiga seotud Eesti noortevaldkonna
veebiajakiri MIHUS. Veebilehe sihtrühmaks on Eesti noorsootöötajad kui ka laiemalt noortevaldkonnas
tegutsejaid ja tööandjad.
2019. aasta suvel valmis veebile uus kujundus, mis tuleb läbi arendustööde viia Wordpressi platvormile.
Kujundusnäidis on leitav siit: https://invis.io/YFOPLBWRQPH

Lepingu objekt
SA Archimedese noorteagentuuri veebikeskkonna mitteformaalne.ee (sh ajakirja MIHUS veebi)
arendustööd olemasolevate kujunduste põhjal. Peale arenduslõppu ootame teenusepakkujalt
valmisolekut hooldustöödeks 2 kuu vältel.

Nõuded pakkujale
1. Pakkuja peab olema suuteline pakkuma kvaliteetseid ja tänapäevaseid lahendusi
veebikeskkonna arendamisel.
2. Pakkuja peab suutma peale lepingu sõlmimist teostama lepingu objektid:
• Mitteformaalne.ee veebi arendustööd. Lõplik valmimise kuupäev 11.oktoober 2019.
• Peale arendustööde lõppu ootame teenusepakkujalt valmisolekut hooldustöödeks 2 kuu
vältel.

Pakkumus
Pakkumuse esitamiseks palume esitada avalduse ning koos sellega esitada alljärgneva informatsiooni:
•
•
•
•

Pakkuja juriidiline nimi
Pakkuja registrikood
Pakkuja aadress
Pakkuja sidevahendite andmed

Lisaks palume pakkumises esitada:
•
•
•

Lepingu objektideks olevate teenuste ja tööde maksumus.
Pakkumise ajagraafiku
Näiteid viimase 3 aasta jooksul teostatud sarnaste tööde kohta.

Pakkumiste hindamine
1) Pakkumise hind – maksimaalselt 50 punkti, kallimad proportsionaalselt vähem
2) Pakkumise ajagraafik – maksimaalselt 25 punkti.
3) Pakkuja kogemus, ehk varasemalt tehtud sarnased tööd – maksimaalselt 25 punkti.

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Palume
pakkumus esitada elektrooniliselt hiljemalt 09.08.2019 e -posti aadressile kristi.prik@archimedes.ee.

