RIIGIHANKE ALUSDOKUMENDID
Riigihanke nimetus:
Hankija:
Hanke liik:

„e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“
Sihtasutus Innove (Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, registrikood 90008287)
Väikehange - sotsiaalteenused

Sihtasutus Innove (edaspidi Hankija) korraldab riigihanke õppevara digitaalsete kogumike
loomise teenuse tellimiseks ja teeb Teile ettepaneku kandideerida vastavalt riigihanke
alusdokumentides (edaspidi AD) esitatud tingimustele.
Teenuse osutajad toetavad oma tegevusega Digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi
(edaspidi ESF) poolt rahastatava tegevuse “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja
kasutuselevõtt” elluviimist.
1. AD lisad
1.1. Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
1.2. Lisa 1A – Teemade jaotus
1.3. Lisa 2 – Juhendmaterjal digikogumike loomiseks
1.4. Vorm I – Avaldus ja CV
1.5. Vorm II – Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava
2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
2.1. Töö eesmärgiks on koostada II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III
astmes) ning koolieelses lasteasutuses e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud
vastavalt AD sätestatud tingimustel ja korras.
2.2. Hange on jagatud osadeks õppeainete lõikes vastavalt AD Lisa 1 loetelule.
2.3. Lubatud on kandideerida mitmele osale (õppeainele), sh igas osas omakorda valida
digikogumike arv ja teemad, milles kandideeritakse.
2.4. Kandideerija nimetab Vormil I vastava õppeaine.
2.5. Töö täitmise tähtaeg hiljemalt: 14.12.2018.a.
3. Nõuded pakkujale - kvalifitseerimistingimused
3.1. Pakkujal peab olema vähemalt 1-aastane töökogemus vastava aine õpetajana, millele ta
kandideerib ja kogemus digitaalse õppevara koostamisel.
3.2. Pakkuja peab olema vastava aine aineühendusse kuuluv õpetaja, kes esitab oma
aineühendusse kuulumise kohta lisainfo Vormil I.
Kogemuse tõendamiseks täidab pakkuja Vormil I (avaldus ja CV) andmed oma kogemuse
kohta.
3.3. Hankija kvalifitseerib pakkuja, kes vastab AD punktides 3.1 ja 3.2 esitatud tingimustele.
3.4. Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui pakkuja ei vasta AD 3.1 või 3.2 esitatud
tingimustele.
3.5. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankes.

4. Nõuded pakkumusele – vastavustingimused
4.1. Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles ja olema digitaalselt allkirjastatud.
4.2. Pakkujatel ei ole lubatud vorme muuta, välja arvatud seal, kus Hankija on seda lubanud.
4.3. Pakkuja peab pakkumuse koosseisus esitama alljärgnevad dokumendid:
4.3.1. hankes osalemise avaldus ja CV (Vorm I);
4.3.2. pakutava õppeaine digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava (Vorm II).
4.4. Hankija hindab pakkumusi eraldi osade kaupa. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui
see vastab AD-s esitatud tingimustele.
4.5. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid
AD-s nimetatud tingimustest.
4.6. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta AD-s esitatud tingimustele.
5. Pakkumuste edukaks tunnistamine
5.1. Juhul kui Lisa 1 tehnilises kirjelduses nimetatud ühes hanke osas (õppeaines) on esitatud
ühe teema kohta mitu pakkumust, siis hinnatakse pakkumusi Vormi II kohaselt esitatud
töökava sisu ja detailsuse alusel. Eelistatakse pakkumust, kus sisu on detailsemalt ja
selgemalt lahti kirjutatud.
6. Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (p 4.3 nimetatud
dokumendid)
e-postiga
aadressil
kristi.semidor@innove.ee
ja
koopia
aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 14.09.2018.
7. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused
7.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist
ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui riigihanke menetluse
toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või
muudavad Hankijale ebaotstarbekaks menetluse lõpuleviimise riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustel.
8. Lepingutingimused
8.1. Hankija sõlmib kandideerimisel edukaks osutunutega teenuse osutamise lepingud.
8.1.1. Teenuse osutamise lepingu üldtingimused on avalikustatud hankija kodulehel:
https://www.innove.ee/wpcontent/uploads/2017/10/Innove_teenuste_osutamise_uldtingimused_01_09_2015.p
df .
8.2. Tasud ja digikogumike arv õppeainete lõikes on välja toodud AD Lisas 1.
8.3. Tööd võetakse vastu aktiga. Töö vastuvõetuks lugemisel omab õiguslikku tähendust
tellija allkiri aktil.
8.4. Töötasu makstakse välja pärast töö vastuvõtmist SA Innove kontaktisiku poolt.
8.5. Töövahendid (arvutid, jm tehnilised vahendid) tagab Teenusepakkuja.
8.6. Tööga alustatakse esimesel võimalusel ja vajadusel kohaldatakse lepingut tagasiulatuvalt.

