PAKKUMUSKUTSE
Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas
osalemise toetamiseks piloteerimine
Sotsiaalkindlustusamet teeb huvitatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatele ettepaneku
esitada pakkumus rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimise hankele (maksumusega alla
sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära) vastavalt hanke alusdokumentides (HAD) sisalduvatele
tingimustele.
HAD koosseisu kuuluvaks loetakse käesolev pakkumuskutse, selle lisad ja kõik hankija koostatud
või viidatud muud dokumendid, milles on määratud hanke üksikasjad, sh pakkujale ja
pakkumusele esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded.

1. ÜLDANDMED
1.1 Hankija kontaktandmed
1.2 Hankija vastutav isik ja
kontaktandmed
1.3 Hanke nimetus

1.4 Hanke objekti lühikirjeldus
ja eesmärk

1.5 Eeldatav maksumus km-ta1

Sotsiaalkindlustusamet
Registrikood 70001975
Aadress Endla 8, Tallinn 15092
Elin-Külliki Kruusmaa, arendusspetsialist, rehabilitatsiooni
talitus, ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakond
Telefon: 5855 7544
Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse
võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks
piloteerimine
Mitme tervisemurega eakatele suunatud
rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine.
Hanke eesmärk on leida kuni 5 partnerit üle Eesti, kes on
valmis piloteerima ja arendama
rehabilitatsiooniprogrammi kuni 30-le mitme
tervisemurega eakale.
Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on klientide
elukvaliteedi, osalemis- ja tegutsemisvõime, sotsiaalse
aktiivsuse ning iseseisva toimetuleku paranemine vähemalt
ühe aasta jooksul pärast programmi läbimist
Hankelepingute eeldatav kogumaksumus on 55 500 eurot.
Sõlmitavate hankelepingute maksumus kujuneb järgmiselt:
1700 eurot/klient (10 200 eurot/6-liikmeline grupp),
millele lisandub kvartaalne arendustegevuse komponent
300 eurot x 3 kv iga partneri kohta
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Riigihanke eeldatav maksumus on hankija/tellija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav
kogusumma (käibemaksuta), arvestades mh tõenäolisi hankelepingu alusel tulevikus tekkivaid
kohustusi ja hankelepingu uuendamist. Füüsiliste isikutega sõlmitavate lepingute korral tuleb eeldatava
maksumuse sisse arvestada ka tööandja maksud ja maksed.
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1.6 Pakkumuste esitamise tähtaeg ja esitamise kord
1.7 Pakkumuse jõusoleku
tähtaeg
1.8 Hankelepingu soovitav
sõlmimise kuupäev
1.9 Lepingu periood

1.10 Hankelepingu
rahastamisallikas

Pakkuja esitab pakkumuse klientide arvule arvestades oma
suutlikkust programmi osutada. Hankijal on õigus
vajadusel Pakkuja poolt pakkumuses esitatud klientide
arvu muuta. Hankija sõlmib hankelepingud nii mitme
Pakkujaga kui see on vajalik punktis 1.4. sätestatud hanke
eesmärgi täitmiseks.
17. juuni 2019. a kell 12:00. Pärast nimetatud tähtaega
esitatud pakkumusi ei võeta arvesse. Pakkumus esitada eposti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
märgusõnaga „eakate piloot“. Pakkumuse koosseisus
peavad olema esitatud kõik HAD-s nõutud andmed ja
dokumendid.
90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates
1.07.2019
10,5 kuud (august 2019 kuni 15. juuni 2020), võimalusega
lepingute pikendamiseks kuni kõikide lepingujärgsete
kohustuste täitmiseni
Euroopa Sotsiaalfondi programmi
meetme 2.2 „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused“
alategevus 2.1.3
EL vahendid
„Rehabilitatsioonialaste hindamisstruktuuritoetuste
ja sekkumismetoodikate arendamine
kaudu
ning koolituste pakkumine“
1T30-MULTI2
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1.11 Hanke koosseisu kuuluvad
dokumendid

1.12 Pakkumuse koosseisus
nõutud dokumentide loetelu

1.13 Maksetingimused

1. Käesolev pakkumuskutse
2. Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
3. Lisa 2 – Hankelepingu projekt
4. Lisa 3 – Informeeritud nõusoleku vorm
5. Lisa 4 – Seiretabel
6. Lisa 5 – Andmestik
1. Lisa 1 – Volikiri (Vorm 1)
2. Lisa 2 – Ühise pakkumuse volikiri (Vorm 2)
3. Lisa 3 – Hankemenetluses osalemise avaldus (Vorm 3)
4. Lisa 4 – Pakkumuse vorm (Vorm 4)
5. Lisa 5 – Meeskonnaliikme CV vorm (Vorm 5)
6. Lisa 6 – Pakkumuse maksumuse vorm (Vorm 6)
Pakkumus ja selle koosseisus olevad dokumendid peavad
olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku või
volitatud esindaja poolt.
Maksmine toimub neljas osas, esimene kord pärast grupi
komplekteerimist ja edaspidi üks kord kvartalis.
Maksmise aluseks on Partneri poolt esitatavad Hankija
poolt etteantud vormil olevad andmestikud ja akt.
Sealjuures peab 1. andmestikuga kaasnev akt sisaldama
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klientidele koostatud eesmärkide täitmiseks vajalike
tegevuste ülevaadet; 2. andmestikuga kaasnev akt peab
sisaldama ülevaadet klientide olukorra muutustest ja/või
programmi edenemisest ning 3. andmestikuga kaasnev akt
peab sisaldama lõpparuannet ning selgitusi programmi
efektiivsuse, asjakohasuse ja vajadusel täiendamis- või
muutmisvajaduste kohta. Samuti (vajadusel) klientide
seostamisvajadust jätkutegevustega. Viimane makse
Partneriga sõlmitavast Hankelepingu summast tasutakse
kui Partner on täitnud kõik lepingujärgsed kohustused,
sealjuures andnud sisendi programmi täiendamiseks.
2. TEHNILINE KIRJELDUS TEENUSTE TELLIMISEL
2.1 Teenuse tehniline kirjeldus
2.2 Miinimumnõuded teenuse
kvaliteedile ning viited
standarditele (täita
vajadusel)

2.3 Teenuse osutamise ajakava

2.4 Teenuse osutamise koht

2.5 Teenuse osutamiseks
vajalikud spetsialistid

2.6 Teenuse osutaja kohustused
hankelepingu täitmisel

Lisatud eraldi failina.
Teenus peab vastama Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66
(RT I, 13.12.2018, 11) Lisas 1 kirjeldatule
Programmi läbiviimise periood on 9 kuud (september 2019
kuni mai 2020). Augusti lõpuks/septembri alguseks peavad
olema valitud sihtgruppi kuuluvad inimesed (soovitavalt 6
inimest grupis) ning teenust osutatakse vastavalt
programmi soovitustele septembrist kuni mai lõpuni.
Juunis esitatakse programmi kokkuvõte koos soovitustega
ja lõplikud seireandmed
- Hankepartner võib tegutseda üle Eesti
- Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuses, kliendi
kodus ja (vajadusel) KOV-is
Pakkumuse võivad esitada ka mitu Pakkujat ühiselt. Kui
pakkumuse esitavad mitu Pakkujat ühiselt, peavad nad
hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja
täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda
hulgast esindaja ning kinnitama ühispakkujate
solidaarvastutust. Ühispakkujate aadressiks ning
kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud esindaja
aadress ja kontaktandmed.
Sotsiaaltöötaja
Psühholoog
Füsioterapeut
Tegevusterapeut
Õendustöötaja
- Partnerid peavad osalema piloodi alguses Hankija
poolt korraldataval avaseminaril. Avaseminar toimub
hiljemalt augustis 2019 kas Tallinnas või Tartus vm
Eesti piirkonnas vastavalt sellele millisest piirkonnast
pärineb suurim arv partnereid. Avaseminaril peab
partner olema esindatud vähemalt kahe pilooti
kaasatava spetsialistiga
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-

2.7 Tellija kohustused
hankelepingu täitmisel

-

2.8 Milliseid kulusid peab
osutatava teenuse hind
sisaldama

-

Seirearuannete esitamine üks kord kvartalis kvartalile
järgneva kuu teiseks kuupäevaks vastavalt
Hankelepingu lisades 4 ja 5 toodud vormidele
Üks kord kvartalis teiste hankepartneritega
kogemuskohtumistel osalemine. Kogemuskohtumiste
aeg lepitakse kokku Hankelepinguga
Piloodi kestel ja piloodi lõpus esitatavates aktides
(hankelepingu lisa 2) kirjeldama soovitusi programmi
täiendamiseks/täiustamiseks
Valmisolek pärast piloodi lõppu ja
rehabilitatsiooniprogrammi kinnitamist oma kogemuste
jagamiseks teiste SKA partneritega üle Eesti Hankija
poolt korraldataval seminaril.
Maksete tasumine vastavalt esitatud tööde üleandmisevastuvõtmise aktidele ja arvetele
Hankepartnerite nõustamine
Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 (RT I, 13.12.2018,
11) “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames
osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava
tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise
korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse
maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja
kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused
ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi
hindamiskriteeriumide kehtestamine” lisas 1
kirjeldatud teenustele vastavat hinda
Arendustegevuse komponenti vastavalt punktile 1.5

2.9 Keskkonnasäästlike nõuete
rakendamine (täita
vajadusel)
3. TÄIENDAV INFO
-

3.1 Pakkujale kehtestatavad
nõuded
(kvalifitseerimistingimused)
-

Pakkumus on vastav, kui Pakkuja on registreeritud
majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse
osutajana ning kõik Pakkumuses kajastatud
spetsialistid peavad olema pakkumuste esitamise
tähtaja seisuga kantud majandustegevuse registris
Pakkuja rehabilitatsioonimeeskonna liikmetena.
Hankija kontrollib Eestis asuva Pakkuja registreeringu
olemasolu ning Pakkumuses kajastatud spetsialistide
loetelu majandustegevuse registrist ise. Esitatud teade
peab olema kehtiv pakkumuste esitamise tähtaja
seisuga, pakkumuste jõusoleku tähtaja jooksul ja kogu
hankelepingu kehtivusaja jooksul.
Pakkuja on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner.
Pakkuja suhtes ei esine ühtegi riigihangete seaduse §
95 lõigetes 1 ja 4 sätestatud kõrvaldamise alust.
Pakkuja on tutvunud hanke alusdokumentides esitatud
hanketingimustega, on nendega nõus ning kinnitab, et
esitatud pakkumus on hanketingimustega kooskõlas.
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-

Pakkuja ei esita piloteerimisperioodi jooksul
rehabilitatsiooniprogrammis osalevate klientide kohta
sama teenuse eest arveid Sotsiaalkindlustusametile,
Töötukassale või teistele rahastajatele (topeltrahastuse
keeld).
- Pakkuja omab hankelepingu täitmiseks vajalikke
võimalusi ja rahalisi vahendeid ning et tema
majanduslik seisund võimaldab tal nõuetekohaselt täita
kõiki hankelepingust tulenevaid kohustusi.
- Pakkuja kohustub käesolevas hankemenetluses
osalema kompetentse meeskonnaga ning tegema
võrgustikutööd klientide kohaliku(e) omavalitsus(t)e
vastavate spetsialistide ja kliendi lähedastega.
- Pakkuja leiab hankelepingus kokkulepitud arvu kliente
koostöös oma partneritega hankelepingus kokkulepitud
perioodil.
- Pakkuja kohustub järgima Vabariigi Valitsuse
12.09.2014 määrust nr 146 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise,
toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa
Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“. Pakkuja
lisab kõikidele oma materjalidele Euroopa
Sotsiaalfondi logod, mis on kehtestatud eelnimetatud
määruse lisaga ja kättesaadavad:
https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019
- Pakkuja on teadlik Hankija õigusest hankemenetluse
käigus teha päringuid avalikult kättesaadavatesse
registritesse, küsida Pakkujalt tõendeid esitatud
asjaolude kinnitamiseks või kontakteeruda tõendite
leidmiseks sobilike isikute ja/või asutustega või
tööandjaga, et täpsustada vajadusel kogemust jm.
- Pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse
esitamise päevast.
Nõutav dokument: Pakkuja esitab vastavasisulise
kinnituse Lisa 3 vormil
- Rehabilitatsiooniteenuse osutaja peab piloteerimisse
kaasama vähemalt järgmiste erialade spetsialistid:
sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut,
tegevusterapeut ja õendustöötaja või arst, soovitavalt
geriaatriaalase ettevalmistusega ning
meeskonnaliikmete kvalifikatsioon vastab
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele ja
meeskonnaliikmed on kantud majandustegevuse
registrisse Pakkuja rehabilitatsioonimeeskonna
liikmetena
Nõutav(ad) dokument(did): meeskonnaliikmete CV-d on
esitatud vastavalt Hankija poolt ette antud vormile (Lisa 5)
muutmata kujul
- Pakkumus on vastav, kui Pakkuja esitab
hinnapakkumuse eakate funktsionaalse võimekuse ja
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3.2 Hindamiskriteeriumid

ühiskonnas osalemise toetamiseks mõeldud
rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimiseks arvestades,
et maksimaalne hind on kuni 1700.- ühe kliendi kohta.
Nõutav dokument: Pakkuja esitab hinnapakkumuse
Hankija etteantud maksumuse vormil Lisa 6.
- Kui pakkumuse esitavad mitu Pakkujat ühiselt, peavad
nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja
täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda
hulgast esindaja ning kinnitama ühispakkujate
solidaarvastutust. Ühispakkujate aadressiks ning
kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud
esindaja aadress ja kontaktandmed.
Nõutav dokument, kui kohaldub: Pakkujad esitavad
volikirja ja kinnituse ühispakkujate solidaarvastutuse kohta
Lisa 2 vormil
Pakkumuse hindamise kriteeriumid on järgmised:
1 Pakkuja töökogemus rehabilitatsiooniteenuse
osutamisel eakate sihtgrupile (aastates) – kuni 30
punkti. Hankija kontrollib töökogemuse olemasolu
võttes aluseks Pakkuja poolt esitatud kirjelduse (Lisa
4) alljärgnevalt:
1.1 Pakkuja teenuse osutamise kogemus 10 ja rohkem
aastat – 30 punkti;
1.2 Pakkuja teenuse osutamise kogemus 5–9 aastat – 20
punkti;
1.3 Pakkuja teenuse osutamise kogemus 2–4 aastat – 10
punkti;
1.4 Pakkuja teenuse osutamise kogemus 0–1 aastat – 0
punkti
2 Piloteerimisse kaasatud spetsialistide töökogemus
rehabilitatsiooniteenuse osutamisel aastates – viie
spetsialisti peale kokku kuni 40 punkti (1 spetsialist
kuni 8 punkti). Hankija kontrollib töökogemuse
olemasolu võttes aluseks Pakkuja poolt esitatud
spetsialistide CV-d (Lisa 5) jagades punkte
alljärgnevalt:
2.1 Juhul, kui spetsialistil on varasem erialane kogemus
eakatele rehabilitatsiooniprogrammi osutamisel,
antakse 8 punkti (eeldusel, et info on CV-s selgelt
kirjeldatud);
2.2 Juhul, kui spetsialistil on varasem erialane kogemus
eakatele rehabilitatsiooniteenuse osutamisel, antakse 4
punkti (eeldusel, et info on CV-s selgelt kirjeldatud);
2.3 Juhul, kui spetsialistil erialane töökogemus puudub või
ei tule CV-st selgelt välja, siis saab Pakkuja 0 punkti.
3 Pakkujal on varasem rehabilitatsiooniprogrammide
piloteerimise kogemus ja/või programmipõhise teenuse
osutamise kogemus (ei pea olema käesoleva
rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupile) – 10 punkti.
Juhul, kui Pakkujal on varasem kogemus
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4.1 Läbirääkimiste pidamine

4.2 Turu ülevaade2

rehabilitatsiooniprogrammide piloteerimises ja/või
programmipõhise teenuse osutamises, antakse 10
punkti (kogemuse olemasolul tuleb vastavustabelis
vastavad programmid välja tuua). Kui kogemus ei
kajastu selgelt vastavustabelis, siis saab Pakkuja 0
punkti.
4 Pakkuja esitab omapoolse maksumuse (Lisa 6)
rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimisel ühe kliendi
kohta – kuni 20 punkti. Maksumusi hinnatakse
järgnevalt:
4.1 Soodsaima hinnaga pakkumus
rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimisel ühe kliendi
kohta saab 20 punkti. Teised pakkumused saavad
punkte proportsionaalselt vähem, kasutades järgmist
valemit – madalaim tunnihind / konkreetse pakkumuse
tunnihind x 30. Saadud tulemus ümardatakse kuni kahe
komakohani.
5 Hankijal on õigus hankemenetluse käigus küsida
Pakkujalt tõendeid esitatud asjaolude kinnitamiseks või
kontakteeruda tõendite leidmiseks sobilike isikute
ja/või asutustega või tööandjaga, et täpsustada
vajadusel kogemust.
6 Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse
punktisummaga, tunnistatakse edukaks Pakkuja, kelle
maksumus ühe kliendi kohta
rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimiseks on
odavaim.
7 Kui eelnevate punktide alusel ei ole võimalik edukat
Pakkujat välja selgitada, tunnistatakse edukaks punkti
6 mõistes võrdsed pakkumused ning lepingupartner
selgitatakse välja liisku heites.
Läbirääkimisi saab pidada piloteerimisse kaasatud
klientide arvu osas.
Võimalikud pakkujad on kõik MTR-s registreeritud ja
aktiivselt tegutsevad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
osutajad, kelle meeskonda kuuluvad järgnevad
spetsialistid: sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut,
tegevusterapeut, õendustöötaja/arst

4.3 Muu täiendav info

TURU ÜLEVAATE eesmärgiks on välja selgitada, milliseid asju või teenuseid pakutakse, milline on
pakutavate toodete või teenuste hinnatase (riigihanke eeltava maksumuse arvutamise aluseks on
riigihanke alustamisele vahetult eelneva aja keskmisele turuhinnale vastav hinnatase) ning kui palju on
vastaval turul võimalikke pakkujaid. Saadud infot võib kasutada hankelepingu objekti tehnilise
kirjelduse koostamisel, samas tuleb arvestada, et info kogumine ja selle kasutamine ei tohi olla
konkurentsi piirava mõjuga.
Tellitavat toodet või teenust peab turul pakkuma üldjuhul vähemalt 3 pakkujat. Juhul, kui infot
küsitakse kirjalikult, tuleb selgelt märkida, et tegemist on turu-uuringuga, mitte pakkumise küsimisega.
2
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