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Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille
eesmärk on projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ raames korraldada
teenuse osutamiseks vajaliku personali koolitused.
1. ÜLDOSA
1.1. Hankija: Haapsalu Sotsiaalmaja
Registrikood: 75012883
Aadress: Kastani 7, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90508
Tel: +372 473 5065, 5199 0947
E-post: monika@sotsmaja.ee
1.2. Hanke eest vastutav isik:
Monika Mitman (Haapsalu Sotsiaalmaja, direktori kt)
Tel: +372 473 5065, +372 5199 0947 e-post: monika@sotsmaja.ee
1.3. Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Linnavalitsuses: linnavara spetsialist Madis Raudsepp
Tel 1: +372 472 5311, Tel 2: +372 5344 5699, e-post: madis.raudsepp@haapsalulv.ee.
1.4. Hanke nimetus: “Koolitused“
1.5. Objekt: Haapsalu Sotsiaalmaja
Aadress: Kastani tn 7, Haapsalu 90508
Asutuse direktori kt Monika Mitman, Tel: 473 5065, e-post: monika@sotsmaja.ee
1.6. Hankekutses kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
Hankija – asutus, kes on hankekutse väljastanud;
Pakkuja – isik, kes osaleb menetluses Hankija kutsel;
Hankeleping (edaspidi Leping) – menetluse tulemusel Hankija ja Pakkuja vahel sõlmitud
vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille esemeks on teenus;
Tellija – isik, kes on sõlminud Lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga;
Täitja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja, kellega on sõlmitud Leping.
Hankekutse koostamisel on Hankija lähtunud Riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega
seonduvatest õigusaktidest ning Haapsalu linnas kehtestatud riigihangete korraldamist reguleerivatest
õigusaktidest.
2. HANKE ESE JA TINGIMUSED
Projekti raames on kavas korraldada teenuse osutamiseks vajaliku personali koolitused regulaarselt
kogu projekti jooksul ajavahemikul 01.04.2019- 30.11.2020. Koolitustegevuste planeerimisel ja
läbiviimisel arvestatakse nõudega, et koolitus peab olema alanud 12 kuu jooksul pärast projekti
abikõlblikkuse perioodi algust 03.12.2020.
Koolitatakse projektis osalevaid teenuse osutajaid (9 inimest), koolitusel osaleb ka projektijuht, kokku
toimuvad koolitused 10-le inimesele.
Koolitusteenus on kavas sisse osta vastavalt kehtivale hankekorrale (ostumenetlus), eduka pakkujaga
sõlmitakse leping kõigi koolituste läbiviimiseks - eeldatavalt toimub 7 kahepäevast tsüklit (16
akadeemilist tundi), ca 3-kuuliste intervallidega. Koolituste korraldaja tagab täisteenuse, sh lektorite
leidmine, koolitaja töötasu, ruumide renti, koolitaja transporti, õppematerjale ja korraldamiskulu,
kohvipausid (2 pausi õppepäevas ) ja toitlustamine (sisaldab kolmekäigulist lõunasööki). Koolituste
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teenuse sisseostmise täpsema lähteülesande, sh koolituspäevade täpsema ajakava, koostab ja
ostumenetlust korraldab projektijuht. Eeldatavalt toimuvad koolitused Haapsalus või selle
lähiümbruses.
Planeeritavad koolitused on järgmised:








Sagedasemad tervisehäired eakatel, sh dementsus
Tegevused kliendi kognitiivsete võimete säilitamiseks
Ergonoomika ja abivahendid
Konfliktiolukordadega toimetulek, keerulise/konfliktse kliendiga toimetulek, kliendiga kontakti
loomine, suhtlemine
Kliendi motiveerimine: kliendi tugevuste leidmine, kliendi jõustamine, motiveeriv
intervjueerimine
Stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine
Aja planeerimine klienditöös/tööaja efektiivne planeerimine

3. PAKKUMUSTE ESITAMINE
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.04.2019 kell 14.00.
Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult Monika Mitmani e-postile monika@sotsmaja.ee.
Iga Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse. Rohkem kui ühe pakkumuse esitanud Pakkuja
kõik pakkumused lükatakse tagasi.
3.4.
Pakkumus peab vastama Hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil
eksitav. Pakkuja on kohustatud tutvuma Hanke sisuga enne Pakkumuse esitamist ning
informeerima koheselt avastatud puudustest või vastuoludest Hankijat
3.1.
3.2.
3.3.

4. PAKKUMUSTE AVAMINE JA HINDAMINE
Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ilma käibemaksuta on madalaim ning mille puhul
on pakkuja täitnud kõik hankedokumendis toodud nõudmised. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on
esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust
korrigeerida, kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.

Monika Mitman
Direktori kt
28.03.2019
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