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Väikeost: Kompetentsimudeli koostamine koos seletuskirja ja rakenduskavaga asendus- ja 

perekodu juhile 

 

Hankija: Sotsiaalkindlustusamet 

 

Käesolev vorm lisatakse lepingule selle sõlmimisel  

Vorm I – Pakkumus  

 

 

1. PAKKUJA ANDMED 

 

Pakkuja ärinimi  

Registrikood  

Aadress  

Telefon  

E-posti aadress  

Pakkuja on käibemaksukohustuslane "Märkida JAH või EI"  

Kodulehekülje aadress   

Kontaktisik, tema kontaktandmed 

(e-posti aadress, telefon) 

 

Tööd teostav isik, tema kontaktandmed 

(täita juhul, kui on kontaktisikut erinev) 

 

 

 

2. PAKKUMUSE MAKSUMUS  
Pakkumuste hindamisel võetakse aluseks lõplik kogukulu hankijale, st töö hind koos kõikide õigusaktidest 

tulenevate maksudega (sh käibemaks juriidilise isiku puhul või füüsilise isiku puhul tellija poolt 

maksuametile makstav brutotasule lisanduv sotsiaalmaks). 

 

Töö etapid Hind (EUR 

ilma km)* 
(füüsilise isiku 

puhul 

brutotasu) 

Käibemaksu-

määr** 

Hind koos maksudega 

ehk kogukulu 

(kui käibemaks ei lisandu, märkida 

siia ilma käibemaksuta) 

Füüsilisest isikust pakkuja puhul 

arvestab kogukulu hankija ise. 

1. Kompetentsimudeli 

maksumus kokku koos 

seletuskirja ja 

rakenduskavaga sh 

hindamistööriistade välja 

pakkumisega (read 1.1., 

1.2., 1.3 kokku). 

   

1.1. Kompetentsimudeli ja    
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seletuskirja  koostamise 

protsessi maksumus1. 

1.2. Kompetentsimudeli 

rakenduskava 

maksumus 

   

1.3. Kompetentsimudeli 

hindamise tööriistade 

väljatöötamise/väljapakk

umise maksumus. 

   

2.  Juhi kompetentsimudeli 

ja seotud materjalide 

tutvustamine 

tutvustusüritusel 

(akadeemilise tunni 

maksumus) 

   

 

 
*Käibemaksumäär hanke esemeks olevatel teenustel on 20%. Juhul, kui pakkuja pakkumuse esitamise kuupäeva 

seisuga ei ole käibemaksukohustuslane, märkida käibemaksu määraks 0%.  

Füüsilisest isikust pakkuja esitab esimeses veerus brutotasu ehk lepingusse märgitava töö hinna. Füüsilise isikuga 

lepingu puhul peab tellija brutotasult kinni ning kannab Maksu- ja Tolliametile üle üksikisiku tulumaksu,  

töötuskindlustusmaksu ning kogumispensioni II samba maksed. Brutotasult arvestatava sotsiaalmaksu tasub 

tellija. 

 

**Pakkuja näitab pakkumuse hulgas käibemaksu (20%) juhul, kui pakkuja on pakkumuse esitamise kuupäeva 

seisuga käibemaksukohustuslane ja on kohustatud teenuse maksumusele käibemaksu lisama. Kui pakkuja ei ole 

pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga käibemaksukohustuslane või kui pakkujal ei ole kohustust teenuse 

maksumusele käibemaksu lisada, näitab pakkuja pakkumuse maksumuse 0% käibemaksumääraga. Kui pakkuja ei 

olnud pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga käibemaksukohustuslane või pakkujal puudus kohustus teenusele 

käibemaksu lisada, kuid kohustus arvestada ja tasuda käibemaksu tekib pärast pakkumuse esitamist, ei ole pakkujal 

õigust pakkumuse maksumusele käibemaksu lisada, st loetakse, et teenuse hinnas sisaldub ka käibemaks ja 

käibemaksu võrra teenuse maksumust hiljem ei suurendata. 

 

3. TEENUSE KIRJELDUS  

 

Hankija hindab teenuse kirjeldust vastavalt pakkumuskutse punktis 2.12 sätestatud 

tingimustele. 

 

Vastavalt pakkumuskutse punktile 1.9 palume esitada kavandatava teenuse protsessi kirjeldus.  

 

Metoodika valiku 

põhjendus tuues välja 

valitud metoodika 

eelised, riskid ning 

riskide maandamise 

võimalused. 

 

Täidab pakkuja 

                                                 
1 Tegevus, mis hõlmab tehnilise kirjelduse punkte 1.1-1.2, st tellijalt taustainfo kogumine, töörühmade 

koostamisse sisendi andmine; töörühmade juhtimine; mudeli koostamine, vormistamine ja esitamine.  
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Kompetentsimudeli, 

seletuskirja ja 

rakenduskava 

koostamiseks läbi 

viidavad tegevused ja 

ajakava. 

 

Täidab pakkuja 

Pakkuja ettepanekud 

selle kohta, kes peaksid 

kuuluma 

töörühmadesse. 

 

Täidab pakkuja 

Kompetentside 

hindamise tööriistade 

väljatöötamiseks ja/või 

valikuks (juhul kui 

pakkuja näeb sellega 

seoses vajadust eraldi 

tegevuste järgi)  

vajalikud tegevused ja 

ajakava. 

Täidab pakkuja 

Pakkuja soovitused, 

kuidas kaasata 

kompetentsimudeli 

koostamisse neid 

osapooli, kes töörühma 

ei kuulu, et ka nemad 

kompetentsimudeli 

omaks võtaksid. 

 

Täidab pakkuja  

Pakkuja ettepanekud 

kompetentsimudeli ja 

seotud materjalide 

tutvustamiseks asendus- 

ja perekodu juhtidele, 

personalitöötajatele, 

SKA ametnikele ja 

teistele seotud 

osapooltele ning 

huvigruppidele.  

 

Täidab pakkuja 

 

 

4. Vastavalt pakkumuskutse punktile 1.9 palume esitada eraldi Lisadena:  
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4.1. kompetentsimudeli  ja rakenduskava vormistamise näidis; 

 

4.2. näide/näited kompetentside hindamise tööriistadest, mille abil hinnata isiku/pere 

kompetentse ja nende tasemeid; 

 

4.3. tööd teostava isiku CV, mis sisaldab mh teavet kogemuse kohta kompetentsimudeli ja 

hindamise tööriistade välja töötamisel (nõutav kogemus vähemalt kolme 

kompetentsimudeli koostamine pakkumuses toodud meetodi alusel) ning valdkondliku 

kogemuse kohta (kui selline kogemus on).   
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