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1. Üldandmed 

1.1. Hankija nimi ja andmed: 

Mittetulundusühing 

Ökomeedia 

 

Registreeritud aadressil: Kopli tn 28-4, Tallinn 10412 

Posti- ja tegutsemisaadress: Tammsaare tee 139-82, Tallinn 12914 

Registrikood: 80244199 

Kontaktisik:  Katrin Jõgisaar 

Kontaktisiku e-mailiaadress:  katrin@bioneer.ee 

Kontaktisiku telefon: 5257794,6624605 

1.2. MTÜ Ökomeedia viib läbi hanke „Bioneeri portaali uuendamine“. 

1.3. Järgnevas tekstis on MTÜ Ökomeedia tähistatud terminiga Hankija ja töö 

teostamisest huvitatud ning hinnapakkumise esitav ettevõte terminiga Pakkuja.  

1.4. Hanke avaldamise kuupäev: 14.oktoober 2016 (Tegemist ei ole hankega 

Riigihangete seaduse tähenduses) 

1.5. Pakkumise esitamise tähtaeg: 2. november 2016 kell 11. Pakkumine esitada 

e-posti aadressile: katrin@bioneer.ee 

1.6. Hanke lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on uuendada praegune Bioneer.ee 

portaal. Pakkuja toodab terviklahenduse, mis hõlmab nii uue veebi disainimist, 

selle tootmist kui ka senise veebi sisu ületoomist või sidumist uue veebiga. 

Samuti hõlmab hange uue lahenduse testimist ja avalikustamist.  

1.7. Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 8300 eurot. Koos 

käibemaksuga on summa 9960 eurot. 

1.8. Rahastamisallikas: Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatav 

Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse projekt nr 10860 „Bioneeri portaali 

tegevus ja arendamine 2016“ (otsus 6.01.2016 nr 3-2_2/4289-2/2015).  

1.9. Hankija ei jaota hanget osadeks. 

1.10. Alternatiivsed pakkumused: alternatiivsete pakkumuste esitamine on 

lubatud, kui see ei kergita hankelepingu eeldatavat maksumust üle 

hankedokumendi punktis 1.7 näidatud summa. 

1.11. Hankelepingu tähtaeg: hankeleping kehtib 4 kuud alates selle sõlmimisest. 

1.12. Hankedokumentideks loetakse käesolevat hankedokumenti ja selle lisasid 

ning kõiki enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud 

dokumente, millega on muudetud või selgitatud hankedokumendi nõudeid. 

Hankedokumendi osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse 

pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on 

pakkujale siduv.  

1.13. Ühispakkumuse korral palub hankija näidata ära, mida keegi pakkujatest 

tegema hakkab. 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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1.14. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Pakkuja peab oma pakkumuses selgelt 

eristama informatsiooni, mida ta loeb ärisaladuseks või konkurentsi 

kahjustavaks.  

2. Hankedokumendid 

2.1. Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist 

ning järgmistest lisadest: 

2.1.1. lisa 1 – Tehniline kirjeldus; 

2.1.2. lisa 2 - Kvalifitseerimistingimused; 

2.1.3. lisa 3  - Vastavustingimused; 

2.1.4. lisa 4 – Persoonade tutvustused; 

2.1.5.  lisa 5 – Vormid 

2.1.6.  lisa 6 - Hankeleping 

3. Pakkumuse vormistamine, esitamine ja muutmine 

3.1. Pakkuja peab eelnevalt nimetatud tähtajaks esitama Hankijae e-

postiaadressile vabas vormis järgmise info:  

3.1.1. pakkuja üldandmed; 

3.1.2. kvalifitseerimistingimustele vastavust tõendavad dokumendid;  

3.1.3. pakkumuse vastavustingimustele vastavust tõendavad 

dokumendid; 

3.1.4. maksumuse vorm.  

3.2. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

3.3. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-postiaadressile katrin@bioneer.ee 

hiljemalt hanketeates esitatud tähtajal. 

3.4. Pakkumus peab olema digiallkirjastatud B-kaardil näidatud allkirjaõigusliku 

isiku poolt. 

3.5. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on 

originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse 

need paberkandjal enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist.  

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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3.6. Paberkandjal esitatavad dokumendid tuleb üle anda projekti kontaktisikule 

(Katrin Jõgisaar, telefon 5257794) allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 

Tallinna aadressile Tammsaare tee 139-82, Tallinn, 12914 enne pakkumuste 

esitamise tähtaja möödumist. Paberkandjal dokumendid esitatakse ühes pakendis, 

millele on kantud järgmised kirjed: 

 Mittetulundusühing Ökomeedia, Tammsaare tee 139-82, 12914 Tallinn 

 Hanke nimetus  

 Pakkuja nimi, registrikood ja aadress 

 „PAKKUMUS“ 

3.7. Hankija eelistab dokumentide osas .pdf (Portable Document Format) formaati, 

kuid aktsepteerib ka teisi avatud standarditel põhinevaid vorminguid nagu .txt 

(Lihtekst), .rtf (Rich Text Format), .odt. Hankija aktsepteerib ka Microsoft Office´i 

formaadis esitatud pakkumust. 

4. Pakkumuse maksumus 

4.1. Pakkumuse maksumuseks on hankelepingu kogumaksumus eurodes ilma 

käibemaksuta ja see peab mahtuma hankega seatud eelarve piiridesse (vt 

hankedokumendi punkti 1.7.).  

4.2. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki hankelepingu täitmisega seotud 

kulusid (sh. autoriõigustega seotud tasud ja muud teenuse osutamisega seotud 

kulud) ning olema hankija jaoks fikseeritud ja muutumatu kogu hankelepingu 

perioodil (vt tehnilise kirjelduse punkt 6.).  

4.3. Hankija eelistab veebikujundusi, mille kasutamise õiguse eest edaspidise 

kasutamise korral ei tule eraldi maksta. Hankija ei keela ka tasuliste lahenduste 

pakkumist, kuid sel juhul palume lisada selgituse edaspidiste kulude kohta. 

5. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg 

5.1. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva pakkumuste esitamise 

tähtpäevast arvates. 

5.2. Hankija võib pakkujatelt taotleda pakkumuse jõusoleku perioodi pikendamist 

lisaperioodi võrra. Pakkuja teavitab hankijat pakkumuse jõusoleku tähtaja 

pikendamisest või sellest keeldumisest 5 tööpäeva jooksul vastava ettepaneku 

saamisest arvates. Vastav taotlus ning pakkujate vastused tuleb esitada kirjalikult. 

6. Selgitused 

6.1. Hankedokumendi sisu kohta saab pakkuja selgitusi kirjalikul pöördumisel. 

Telefoni teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://et.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://et.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://et.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://et.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://et.wikipedia.org/wiki/Tekstifail
http://et.wikipedia.org/wiki/Tekstifail
http://et.wikipedia.org/wiki/Tekstifail
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6.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul kirjalikult. Vastused 

avalikustatakse, et tagada pakkujatele võrdsed tingimused.  

6.3. Hankija võib nõuda pakkujalt pakkumuses esitatud teabe põhjendatud 

selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nii hankija küsimus kui ka pakkuja 

selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ning pakkuja on kohustatud nõutava 

esitama 3 tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates.  

6.4. Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse 

maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. 

Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ja pakkuja on 

kohustatud esitama nimetatu kirjalikult 5 tööpäeva jooksul vastava nõude 

saamisest arvates. 

7. Pakkumustega tutvumine 

7.1. Pakkumuste avamine toimub vastavalt hankedokumendi punktile 1.5. 

7.2. Pakkumuste avamise protokolli saadab hankija pakkujatele kolme tööpäeva 

jooksul pärast pakkumuste esitamise tähtaega.  

8. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 

8.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui: 

8.1.1. pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse ja 

on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole 

hankijale sellise maksumusega vastuvõetav; 

8.1.2. hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued 

asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks 

hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumendis esitatud tingimustel; 

8.1.3. õiguslik olukord muutub ja seetõttu ei ole hankijal võimalik 

hankelepingut sõlmida; 

8.1.4. esitatud pakkumuste hulgast ei leita tehniliste näitajate, hinna- või 

muude näitajate poolest sobivat pakkumust; 

8.1.5. ei tule kokku kolme pakkumust (rahastaja KIK nõuab kolme 

hinnapakkumist); 

8.1.6. ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks.  

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=


MTÜ Ökomeedia projekti nr 10860 hange „Bioneeri portaali uuendamine“. 

Hankedokument 

6 

8.2. Teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta või hankemenetluse 

kehtetuks tunnistamise kohta edastatakse kolme tööpäeva jooksul kõigile 

pakkujatele.  

9. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 

9.1. Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata või kõrvaldab pakkuja 

hankemenetlusest, kui hankemenetluses selgub, et esinevad 

kvalifitseerimistingimustes nimetatud kõrvaldamise asjaolud. 

9.2. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust järgides hankija poolt 

kehtestatud nõudeid. 

9.3. Ühise pakkumuse esitamise korral kvalifitseeritakse ühise pakkumuse esitanud 

pakkujad summeerimatute näitajate osas eraldi. Numbrilised näitajad 

summeeritakse. 

9.4. Kvalifitseerimata jäetud või kõrvaldatud pakkuja ei osale edasises 

hankemenetluses. 

10. Pakkumuste vastavuse kontrollimine 

10.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust vastavustingimustele. 

10.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide 

hanketeates ja hankedokumendis ning selle lisades esitatud tingimustega. 

10.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi 

kõrvalekaldeid hanketeates ja hankedokumendis ning selle lisades esitatud 

tingimustest. 

10.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või 

hankedokumendis esitatud tingimustele või tegu on põhjendamatult madala 

maksumusega pakkumusega. 

10.5. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises 

hankemenetluses. 

11. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused 

11.1. Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava 

maksumusega võrreldes põhjendamatult madal, nõuab ta kirjalikus vormis 

pakkujalt asjakohast selgitust. Pakkuja on kohustatud esitama kirjaliku selgituse 

hankijale viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates. 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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11.2. Hankija kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid, 

konsulteerides vajaduse korral pakkujaga. 

11.3. Hankija jätab endale õiguse põhjendatud kirjaliku otsusega tagasi lükata 

põhjendamatult madala maksumusega pakkumus (või pakkumused), kui hankija 

leiab, et ka pärast pakkujalt nõutud selgituste saamist ja tõendite hindamist, et 

pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või kui pakkuja ei ole esitanud 

tähtaegselt nõutud selgitust. 

11.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises 

hankemenetluses. 

12. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 

12.1. Pakkumuse hindamise viib läbi hankija valitud pakkujatest sõltumatu komisjon 

kollegiaalselt. 

12.2. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on majanduslikult soodsaim 

pakkumus, mis tähendab, et lisaks hinnale arvestatakse ka teiste näitajatega.  

12.3. Hankija võrdleb ja hindab kõiki kvalifitseeritud pakkujate vastavaks 

tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkuja võib pakkuda ka 

tehnilises kirjelduses nimetamata lisavõimalusi, kuid need ei tohi tõsta hinda üle 

eeldatava maksumuse. Pakkumuses tuleb arvestada, et lahendused peavad 

jääma hankedokumendi 1.7. nimetatud eelarve piiridesse. 

12.4. Pakkumusi hinnataks järgmiste hindamiskriteeriumite alusel: 

Hindamiskriteerium Osakaal väärtus-punktides 

Turundus ja analüüs 10 

Kogemus, meeskond ja ajakava 10 

Senise sisu sidumine või ületoomine 10 

Sisu kogumine teistelt kanalitelt 10 

Originaalsisu tootmine 10 

Sisuhalduse keskkond 10 

Kujundus, idee, kontseptsioon 10 

Sobivus erineva ekraanisuurusega 

nutiseadmetele ja mobiilidele 

10 

Hind 20 

KOKKU 100 

 
12.5. Hindamise viib läbi neljaliikmeline hindamiskomisjon.  

12.6. Komisjoni liikmed tutvuvad esitatud pakkumustega, kohustudes tagama 

pakkumuste ja pakkumusi puudutava muu informatsiooni konfidentsiaalsuse. 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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12.7. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel, mis on esitatud pakkuja 

poolt pakkumuse kirjelduses (maksimaalne punktide arv 100): 

12.7.1. Turundus ja analüüs – Kõrgeima hinde saab, pakkumus, mille 

turunduse (nt artiklite jagamine, sisuturunduse lahendused, 

sotsiaalmeedias turundamise võimalused) ja analüüsi lahendused (nt 

külastatavuse, artiklite jagamise, klientide analüüsimise võimalused) on 

eristuvad, läbimõeldud ja teostatavad. Eelistame pakkumust, millel on 

kõrge kasutamiseks valmisolek. Turunduse ja analüüsi nõuded leiab 

tehnilise kirjelduse punktidest 2.7.2 ja 2.7.6. Maksimaalne punktide 

arv 10. 

12.7.2. Kogemus, meeskond ja ajakava - Kõrgeima hinde saab 

pakkuja, kelle tiimil on kogemus ja oskused sarnaste veebiportaalide 

tegemisel ja teostatav ajakava.  Vaata infot vajaliku kogemuse kohta 

tehnilise kirjelduse punkti 2.5. Vaata infot ajakava kohta tehnilise 

kirjelduse punkti 6. Meeskonna, kogemuse ja tehtud tööde kohta 

esitatavate dokumentide nõuded leiab kvalifitseerimistingimuste 

punktist 7. Maksimaalne punktide arv 10.  

12.7.3. Senise sisu sidumine või ületoomine - Kõrgeima hinde saab 

lahendus, mis võimaldab aastatel 2008-2016 koostatud artiklid üle tuua 

või siduda portaaliga viisil, mis võimaldab vanade lugude mugavat 

kasutamist. Me ei taha senist tööd kaotada. Hankija nõudmised senise 

sisu ületoomiseks leiab tehnilise kirjelduse punkte 2.1-2.3. 

Maksimaalne punktide arv 10.  

12.7.4 Sisu kogumine teistelt kanalitelt - Kõrgeima hinde saab 

lahendus, mis võimaldab koguda teistelt keskkonnakanalitelt infot nii, et 

lugeja portaalist välja ei kuku, meeskond iga lugu käsitsi sisestama ei pea 

ja otsingumootorid leiavad Bioneerist ka jagatud lugusid. Hankija 

nõudmised uuele portaalile leiate tehnilise kirjelduse punktist 2.7. ja 

selle alapunktidest. Maksimaalne punktide arv 10.  

12.7.5. Originaalsisu tootmine - Kõrgeima hinde saab lahendus, milles 

on kõige paremini läbi mõeldud originaalsisu lahendus. Kõrgeima hinde 

saab terviklahendus, mis on moodne, mugavalt kasutatav ja 

mitmekülgne. Hankija nõudmised uuele portaalile leiate tehnilise 

kirjelduse punktist 2.7. ja selle alapunktidest. Maksimaalne punktide 

arv 10.  

12.7.6. Sisuhaldus - Kõrgeima hinde saab lahendus, milles on kõige 

paremini lahendatud portaali sisuhaldus (admin keskkond) ja turvalisus. 

Hankija nõudmised uuele portaalile leiate tehnilise kirjelduse punktist 

2.7. ja selle alapunktidest. Maksimaalne punktide arv 10.  

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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12.7.7. Kujundus, idee, kontseptsioon - Kõrgeima hinde saab 

terviklahendus, mis on moodne, mugavalt kasutatav ja mitmekülgne. 

Hankija nõudmised uuele portaalile leiate tehnilise kirjelduse punktist 

2.7. ja selle alapunktidest. Persoonad leiate hankedokumendi lisast 4. 

Maksimaalne punktide arv 10.  

2.7.8. Mobiili ja nutitelefoni lahendus - Kõrgeima hinde saab lahendus, 

milles on kõige paremini lahendatud portaali lugemine erineva suurusega 

mobiilist ja nutiseadmetest. Kõrgeima hinde saab terviklahendus, mis on 

moodne, mugavalt kasutatav ja mitmekülgne. Hankija nõudmised uuele 

portaalile leiate tehnilise kirjelduse punktist 2.7. ja selle alapunktidest. 

Maksimaalne punktide arv 10. 

12.7.9. Hind - Kõrgema hinde saab pakkumus, mille hind on madalaim. 

Hinnapunkte arvestatakse protsentuaalselt. Soodsam hinnapakkumine 

saab rohkem punkte. Hanke eeldatav maksumus on näidatud 

hankedokumendi punktis 1.7. Alternatiivsete pakkumuste esitamine on 

lubatud, kui see ei kergita hankelepingu eeldatavat maksumust üle 

hankedokumendi punktis 1.7 näidatud summa. Maksumuse selgitused 

leiate hankedokumendi peatükist 4. Maksimaalne punktide arv 2x10. 

12.8. Iga komisjoniliige hindab eraldi igat pakkumust iga punktides 14.7.1. – 

14.7.8 toodud kriteeriumi lõikes ja annab vastavalt oma põhjendatud hinnangule 

väärtuspunkte vahemikus 0-10. Punkte antakse arvestusega, et kõrgeim hinne 

on “10” ja madalaim on “0”. Hinne “0” tähendab “puudub üldse”.  

12.8.1. 10-9 punkti - Esitatu on eriliselt kõrgetasemeline või lausa ületab 

hankija ootusi. Pakub veebikeskkonnale olulist täiendavat lisaväärtust. 

Pakkuja on selgelt lahti mõtestanud hanke eesmärgi ja mõistnud hankija 

vajadusi. Pakkuja on hinnanud ka hankega seotud riske ning analüüsinud 

põhjalikult nende vältimise võimalusi, näinud ette piisavalt meetmeid 

riskide ennetamiseks. Võib esineda ebatäpsusi pisidetailides. 

12.8.2. 8-7 punkti - Esitatu vastab igati hankija ootustele, lähenemine on 

eesmärgipärane. Võib esineda mõningaid mitte põhimõttelisi puudujääke 

või väiksemaid ebatäpsuseid. Pakkuja on lahti mõtestanud hanke 

eesmärgi ja tellitavate tegevuste vajaduse ja hankija poolt eeldatud 

tulemused. Pakkuja on üldiselt mõistnud tegevusi, mida temalt 

oodatakse. Pakkuja pakkus välja sobivas vormis lahenduse. Pakkuja on 

hinnanud ka hankega seotud riske ning analüüsinud nende vältimise 

võimalusi ja näinud ette mõningaid meetmeid nende vältimiseks.  

12.8.3. 6-5 punkti - Esitatu vastab hankija ootustele, lähenemine on 

eesmärgipärane. Esineb mõningaid mitte põhimõttelisi puudujääke või 

ebatäpsuseid. Pakkuja on teatavate puudujääkidega lahti mõtestanud 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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hanke eesmärgi ja tellitavate tegevuste vajaduse ja hankija poolt 

eeldatud tulemused. Pakkuja on üldiselt mõistnud tegevusi, mida temalt 

oodatakse. Pakkuja pakkus välja sobivas vormis lahenduse. Pakkuja on 

hinnanud ka hankega seotud riske ning analüüsinud nende vältimise 

võimalusi ja näinud ette mõningaid meetmeid nende vältimiseks.  

12.8.4. 4-3 punkti - Esitatu vastab üldjoontes hankija ootustele, kuid 

olulistes küsimustes esineb puudujääke. Pakkuja on lahti mõtestanud 

hanke eesmärgi ja tellitavate tegevuste vajaduse ja hankija poolt 

eeldatud tulemused, kuid on esitanud arutluse liiga üldisena või selliste 

puudujääkidega, et see ei võimalda hinnata, kas pakkuja on mõistnud 

hankija ootusi. Pakkuja pakkus välja lahenduse. Pakkuja on hinnanud ka 

hankega seotud riske ning analüüsinud nende vältimise võimalusi ja 

näinud ette mõningaid meetmeid nende vältimiseks.  

12.8.5. 1-2 punkti - Esitatu sisaldab hulgaliselt puudujääke, hankija pole 

veendunud, et pakkuja suudab sotsiaalkampaaniat teostada. Pakkuja on 

kirjeldanud hanke eesmärki ja tellitavate tegevuste vajadust, kuid pole 

mõistnud hankija poolt eeldatud tulemust. Pakkuja on üldiselt mõistnud 

tegevusi, mida temalt oodatakse. Pakkuja pakkus välja lahenduse, kuid 

see pole terviklik, sobiv või korrektne. 

12.8.6. 0 punkti – Kriteeriumi kohta pole midagi esitatud.  

12.9. Hankedokumendi punktis 12.7.9 toodud hindamise aluseks on hind. 

Maksimaalse arvu punkte saab pakkumus, mille hind on kõige väiksem. Teised 

pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem.  

12.10. Individuaalsete hindamislehtede põhjal vormistatakse koondhindamisleht, 

kuhu kantakse igale pakkumusele iga hindamiskomisjoni liikme poolt antud 

keskmine väärtuspunktide arv ning mille põhjal arvutatakse igale pakkumusele 

antud keskmine väärtuspunktide arv, täpsusega kaks kohta peale koma. 

12.11. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, millele omistatud keskmine 

väärtuspunktide arv on suurim.  

12.12. Võrdse arvu väärtuspunkte kogunud pakkumuste puhul osutub edukaks 

senise sisu sidumine või ületoomise eest suurema arvu väärtuspunkte saanud 

pakkumus.  

12.13. Kui pakkuja on esitanud pakkumuses mitu erinevat lahendust, läheb arvesse 

kõrgema väärtuspunktide arvu saanud pakkumus.  

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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13. Muud tingimused 

13.1. MTÜ Ökomeedia otsustega pakkumuste vastavaks tunnistamise ning 

pakkumuste edukaks tunnistamise kohta võimaldatakse pakkujatel tutvuda hiljemalt 

3 tööpäeva möödumisel vastavate otsuste vastuvõtmisest. 

13.2. Hankija sõlmib kirjaliku hankelepingu edukaks tunnistatud pakkumuse 
esitanud pakkujaga vastavalt hankedokumendi punktis 4 toodud ja edukaks 
tunnistatud pakkumuses esitatud tingimustele. 

13.3. Hankedokumendid, selle muudatused, hankija lisaselgitused huvitatud isikute 

päringutele ja edukaks tunnistatud pakkumus on lepingu lahutamatuks osaks. 

14. Maksuvõlgade kontroll hankelepingu sõlmimisel 

14.1. Enne hankelepingute sõlmimist kontrollib hankija pakkuja maksuvõlgade 

puudumist. 

14.2. Piiriülene pakkuja esitab asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse 

tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 

14.2. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle 

isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest. 

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid?searchname=%C3%B6komeedia&selectprogram=12&selectprogram2=&selectyear=2013&selectarea=
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