Hange GES-REG projekti Eesti keskkonna hindamisuuringu läbiviimiseks
0. ÜLDANDMED
0.1. HANKIJA:
Ametlik nimetus:

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi
Tallinna Keskus
Registrikood:
90000966
Postiaadress:
Lai tn 34, 10133 Tallinn
Kontaktandmed:
Hankija vastutav isik: Aljona Karlõševa
Telefon:
+372 62 76 111.
e-post:
aljona.karloseva@seit.ee
0.2. Hankelepingu ese (edaspidi „Teenused“)
0.2.1 Kirjeldus
Nimetus: „GES-REG projekti Eesti keskkonna hindamisuuringu läbiviimiseks“
Liik: „Teenuste hankelepingud“
Teenuste kategooria: 8 – uurimis ja arendusteenused
Teenuste osutamise koht: Eesti
Lühikirjeldus:
Hanke eesmärgiks on sõlmida leping partneriga, kes viib läbi GES-REG projekti raames
teostatava uuringu (edaspidi „Uuring“)
GES-REG projekti tutvustus:
GES-REG projekti peamine eesmärk on toetada merestrateegia raamdirektiivi järjepidevat ja
kooskõlastatud rakendamist Läänemere kesk- ja kirde piirkondades – Soome lahes, AvaLäänemere põhjaosas ja Liivi lahes. Peamise eesmärgi saavutamiseks on seatud erinevad
väiksemad sihid.
SEI-Tallinn juhib projekti viiendat tööpaketti - sotsiaal-majanduslik analüüs. Viies tööpakett
aitab kaasa hea keskkonnaseisundi saavutamiseks kooskõlastatud, ökonoomse ja efektiivse
poliitikameetmete programmi väljatöötamisele.
Projekti raames viiakse läbi paralleelselt Eestis ja Lätis keskkonnamajanduslikke hindamisi
(valuation studies), mis peaksid aitama kaasa merestrateegia raamdirektiivi eesmärkide
saavutamisele, sh poliitikameetmete programmi väljatöötamisele.
GES-REG projekti kestus: Juuni 2011 - Detsember 2013
0.2.2 Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
73000000-6 Uurimistööteenus
0.2.3 Kogus või ulatus
Uurimisteenus. Uuringu teostamiseks viiakse läbi:
1.
Üks küsitlusankeedi testimine (Pakkuja pakutud vormis)
2.
Üks pilootuuring
3.
Põhiuuring
0.2.4 Kestus või lõpptähtaeg
Täpsem projekti ajakava lepitakse kokku läbirääkimiste käigus, kuid lähtutakse järgmisest
orienteeruvast Uuringu ajakavast:
1.

Testimine viiakse läbi mais.

2.

Pilootuuring viiakse läbi juunis.
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3.

Põhiuuring viiakse läbi augustis.

0.2.5 Rahastamistingimused
Hankelepingut rahastatakse „Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi„ raames. Edukaks
osutunud pakkumuse tulemused koos kaasnevate hankedokumentidega esitab Hankija
esmatasandi kontrolli teostajale Siseministeeriumile.
1. ETTEPANEK ESITADA PAKKUMUSI, NÕUDEID PAKKUJALE, PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE
JUHISED
1.1. Hankija on koostanud käesolevad hankedokumendid koos lisadega (edaspidi nimetatud koos
ka „Hankedokumendid“ või „HD“).
1.2. Käesolevaga teeb Hankija ettepaneku esitada pakkumus vastavalt Hankedokumentides
sisalduvatele tingimustele. See tähendab mh, et Pakkujal ei ole lubatud esitada pakkumust,
mis sisaldab võrreldes Hankedokumentides sätestatud tingimustega erinevaid või
täiendavaid tingimusi.
1.3. Pakkuja peab iseseisvalt kandma kõik enda pakkumuse ettevalmistamise ja hankes
osalemisega seotud kulud.
2. HANKELEPINGU ESEME TEHNILINE KIRJELDUS
2.1. Uuringu eesmärk on uurida Eesti elanikkonna eelistusi taastuvenergeetika võimsuste
rajamisele merre ning võrrelda neid inimeste eelistustega samu piirkondi kaitsta. Uuringuks
kasutatakse meetodit valiku eksperiment (discrete choice experiment).
2.2. Alljärgnevalt on kirjeldatud Hankija nägemus Uuringust. Pakkumuses aktsepteerime ka teisi
meetodeid Uuringu läbiviimisel, mille valikut palume pakkumuses selgitada ja põhjendada.
Uuringu teostamiseks viiakse läbi:
1.
Üks küsitlusankeedi testimine (allpool on toodud Hankija nägemus testimisest, kuid
Pakkuja võib pakkuda enda nägemuse küsimustiku testimisest)
2.
Üks pilootuuring
3.
Põhiuuring
Fookusrühm:
Nõuded fookusrühmale:
Fookusrühm viiakse läbi eesti keeles;
Osalejate arv vähemalt 8 inimest;
Fookusrühma kestvus on 3-4 tundi; sh kohvipaus.
Fookusrühma toimumise ajaks esitab Hankija Pakkujale fookusrühma läbiviimiseks vajalikud
materjalid: testimist vajava piloot- ja põhiuuringu küsimustiku (HD Lisa 1) ning fookusrühma
küsimuste ringi, millele soovitakse vastuseid leida. Fookusrühma käigus testitakse
küsimustikku ning leitakse vastused fookusrühma küsimustele. Lisas 1 esitatud küsimustik ei
ole lõplik ja seda täiendatakse ning täpsustatakse.
Fookusrühma väljundina esitab hanke võitnud Pakkuja aruande, mis sisaldab fookusrühma
tulemusi ja stenogrammi. Hankija esindajatel on lubatud fookusrühmas toimuvat kohapeal
jälgida. Fookusrühma aruanne esitatakse eesti keeles.
Pilootuuring:
Pilootuuringu küsimustik võib oluliselt muutuda peale testimise läbiviimist, kuid pakkumuses
palume arvestada HD Lisas 1 esitatud küsimustikuga.
Nõuded pilootuuringule:
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-

Pilootuuringusse peab olema kaasatud täiskasvanud representatiivne Eesti
elanikkond;
Valimi suuruseks on 100 inimest;
Küsitlust viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.

Hankija eeldab, et pilootuuringu käigus täpsustatakse peamiselt kulutasemeid, kuid vajadusel
ka küsimuste sõnastust/stsenaariumite kirjeldusi, võib väheneda/suureneda kirjeldava
tekstimaterjali maht.
Hankija esitab pilootuuringu küsimustiku uuringufirmale inglise, eesti ja vene keeles, kuid
pakkumuses palume täpsustada ka inglise keelest eesti ja vene keelde tõlkimise eeldatav
hind. Küsimustiku programmeerimisel palume arvestada, et põhiuuringu väljundiks on
aruanne inglise keeles. Hankija eeldab, et temaga konsulteeritakse küsitluse
programmeerimise etapil.
Pilootuuringu väljundina esitatakse Hankijale korrastatud Exceli ja (võimalusel) STATA
andmefail.
Küsimustik on esitatud HD Lisas 1.
Põhiuuring:
Põhiuuringu küsimustiku struktuur, maht, esitatud pildimaterjal, küsimuste arv ei muutu
oluliselt peale pilootuuringu läbiviimist ning põhiuuringu läbiviimine ei eelda
programmeerimise (suurt) lisatööd.
Nõuded põhiuuringule:
Põhiuuringusse peab olema kaasatud täiskasvanud representatiivne Eesti elanikkond;
Valimi suuruseks on 500 inimest;
Küsitlus viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.
Põhiuuringu väljundina esitatakse Hankijale Exceli ja (võimalusel) STATA andmefail ning
oluliste tulemuste aruanne inglise keeles (nt power point).
Orienteeruv Uuringu ajakava:
1. Testimine viiakse läbi mais.
2. Pilootuuring viiakse läbi juuni keskel.
3. Põhiuuring viiakse läbi juuli lõpus.
Testimise ja põhiuuringu analüüsid peavad olema Hankijale üle antud hiljemalt kahe nädala
jooksul peale uuringute läbiviimist. Andmefailid ja fookusrühma stenogramm peavad olema
Hankijale üle antud hiljemalt nädala jooksul peale vastava uuringu läbiviimist.
4. TULEVASE HANKELEPINGU TINGIMUSED VÕI HANKELEPINGU PROJEKT
4.1. Hankelepingu projekt on HD Lisas nr 3.
5. PAKKUJATE KVALIFITSEERUMISTINGIMUSED
5.1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt 9 uuringut pakkumuses
esitatud meetodil. Selleks palume Pakkujal esitada viimase kolme aasta jooksul täidetud
uuringute teenuslepingute nimekiri koos nende sõlmimise kuupäevade, lühikirjeldusega,
maksumusega ja infoga teiste lepingupoolte kohta.
5.2. Pakkuja peab omama Teenuse osutamiseks selleks kvalifitseeritud meeskonda. Selleks
palume esitada Teenuse osutamiseks loodava projektimeeskonna juhi ja liikmete nimekiri
koos nende CV-dega.
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5.3. Pakkuja või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse
kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse eelnimetatud asjaolude puudumise kohta.
5.4. Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, või tema äritegevus ei tohi olla peatatud või
ei tohi olla muus sellesarnases seisukorras Pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja
peab esitama kirjaliku kinnituse eelnimetatud asjaolude puudumise kohta.
5.5. Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse eelnimetatud
asjaolude puudumise kohta.
5.6. Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva
seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates
hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on
täies ulatuses tagatud.
6. PAKKUJATE HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMINE
6.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut Pakkujaga ja kõrvaldab Pakkuja, kes mh ei vasta HD punktides
5.4. - 5.6. sätestatud tingimustele.
6.2. Hankija kontrollib maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta
enne hankelepingu sõlmimist järgmiselt:
Eesti Vabariigis registreeritud Pakkuja puhul kontrollib Hankija maksuvõla puudumist ja
andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta Maksu-ja Tolliametile tehtava
elektroonilise päringu teel pärast maksumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.
Juhul, kui ilmneb, et Pakkujal on Hankijal määratud päeval maksuvõlg, ei sõlmi Hankija
selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.
7. HINDAMISKRITEERIUMID
7.1. Hankeleping sõlmitakse Pakkujaga, kes on teinud majanduslikult soodsaima pakkumuse, st
kes on saanud kõige rohkem punkte ning kelle pakkumus vastab kohustuslikele
hankekriteeriumitele (esitatud HD Lisas 2). Hankekutses esitatud kohustuslikke kriteeriume
täitnud pakkumusi hinnatakse alljärgnevalt:
- hind, sh täiendava programmeerimise hind – 0 kuni 55 p (Pakkujad saavad punkte
proportsionaalselt võrreldes kõige soodsama pakkumusega; võrreldakse nii Pakkuja
esitatud kulude üldhinnangut (40 p) kui ka esitatud lisakulude näitajaid (15 p));
kogemus - 0 kuni 30 p (Pakkujad saavad punkte proportsionaalselt võrreldes kõige
suuremat kogemust omava Pakkujaga);
STATA - 0 või 5 p (Pakkujad saavad 5 punkti siis, kui esitavad piloot- ja põhiuuringu
väljundina korrastatud faili lisaks Excelile ka STATA formaadis);
Muu – 0 kuni 10 p (pakkumusi hinnatakse vastavalt esitatud lisainfole – ajastus,
Uuringute läbiviimise detailid jne).
7.2. Kõige rohkem on võimalik saada 100 punkti.
8. PAKKUMUSE STRUKTUUR JA NÕUTUD DOKUMENTIDE LOETELU NING PAKKUMUSE
MÄRGISTAMISE NÕUDED
8.1. Pakkumus tuleb esitada ühes (1.) eksemplaris digitaalselt allkirjastatult. Failid peavad olema
loetavad kas tarkvaraga Adobe Reader või MS Office.
8.2. Pakkumuse tiitellehel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:
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Hankija nimi ja aadress;
Pakkuja nimi, registrikood ja aadress;
Riigihanke nimetus;
Tekst „PAKKUMUS“
8.3. Pakkumuse struktuur peab olema järgmine:
Pakkumus, sh
Tiitelleht
Pakkujat esindava isiku allkirjaõigust tõendav dokument või vajadusel volikiri (HD Lisa 4 vormil)
Pakkumus (vastavalt HD punktis 10 toodud nõuetele)
HD punktis 5.1 nõutud uuringute nimekiri koos lisainfoga
HD punktis 5.2. toodud projektimeeskonna nimed ja nende CV-d
HD punktide 5.3. -5.6. kohased kirjalikud kinnitused
Kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta vastavalt HD punktile 12.1.
9. PAKKUMUSE KOOSTAMISE KEEL VÕI KEELED
9.1. Pakkumuse koostamise keel on eesti keel.
10. PAKKUMUSE ESITAMISE STRUKTUUR JA VALUUTA
10.1.
Pakkumus peab kirjeldama uuringute läbiviimise olemust vabas vormis ning toetudes
HD Lisas 2 esitatud kriteeriumitele (hind, veebilahendus, testimise ja põhiuuringu analüüside
põhjalikkus ja vorm, ajakava, kasutatav veebilahendus jne), sh tooma välja tööde maksumuse
ning kirjeldama detailselt võimalikke kõrvalekaldeid pakutud hinnast ning kuidas kujuneb töö
lõpphind juhul, kui Uuringus esitatud küsimustik erineb oluliselt Lisas 1 esitatud
küsimustikust (programmeerimise kulu EUR/h, EUR/küsimus, teksti/piltide lisamise kulu jne).
10.2.
Pakkuja peab täitma HD Lisas 2 esitatud tabelid (pakkumus, kohustuslikud
hankekriteeriumid ja lisainfo) ning vabadele ridadele lisama info, mida Pakkuja peab
vajalikuks. Tabelid peavad üldistama HD punktis 10. 1. esitatud vabas vormis andmeid.
10.3.
Pakkuja peab esitama Uuringu läbiviimise eeldatava ajakava.
10.4.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes (EUR).
11. PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTPÄEV JA KOHT
11.1.
Pakkumused saata elektrooniliselt aadressile kylli.putmaker@seit.ee hiljemalt
03.05.2013 kell 10.00.
12. PAKKUMUSTE JÕUSOLEKU MINIMAALNE TÄHTAEG
12.1.
Pakkuja peab oma pakkumuse jõus hoidma vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise
tähtpäevast arvates.
13. PAKKUMUSE TAGATISE SUURUS
13.1.
Pakkumuse tagatist ei nõuta.
14. KONTAKTANDMED, KUST ON VÕIMALIK HANKEDOKUMENTIDE SISU KOHTA TÄIENDAVAT
TEAVET KÜSIDA
14.1.
Hankedokumentide kohta selgitus või täiendavat teavet saab küsida, esitades
kirjaliku taotluse e-postiga:
Aljona Karlõševa
e-post: aljona.karloseva@seit.ee
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15. PAKKUMUSTE AVAMINE, KOHT JA AEG
15.1.
Pakkumuste avamise koht on:
Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Lai tn 34, 10133 Tallinn
15.2.
Pakkumuste avamise aeg on 03.05.2013, kell 12.00
16. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA TAGASILÜKKAMINE. KÕIKIDE PAKKUMUSTE
TAGASILÜKKAMISE ALUSED
16.1.
Lähtuvalt pakkumuse sisust kontrollib Hankija Pakkujate esitatud pakkumuste
vastavust Hankedokumentides esitatud tingimustele ja teeb põhjendatud kirjaliku otsuse
pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta.
16.2.
Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
16.3.
Hankija võib lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
17. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA PAKKUMUSTE EDUKAKS TUNNISTAMINE
17.1.
Hankija hindab pakkumusi, arvestades ainult Hankedokumentides sätestatud
pakkumuste hindamise kriteeriume.
17.2.
Hankija tunnistab põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks pakkumuste hindamise
kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse.
17.3.
Hanke võitnud Pakkuja kuulutatakse välja hiljemalt 17.05.2013.
18. Hankelepingu sõlmimine
18.1.
Hankeleping sõlmitakse Hankija poolt esitatud lepingu alusel.
19. LISAD
Lisa 1 Küsitlusankeet
Lisa 2 Pakkumusvormid
Lisa 3 Hankelepingu projekt
Lisa 4 Pakkujat esindava isiku volikiri
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