Vorm 3
Sotsiaalkindlustusameti hanke „Kogemusnõustajate koolituse korraldamine ja läbiviimine“
alusdokumendi juurde

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn

Hankemenetlusel osalemise avaldus

Käesolevaga kinnitan, et _________________ (Pakkuja nimi) (registrikood _____________ )
avaldab soovi osaleda Sotsiaalkindlustusameti hankel „Kogemusnõustajate koolituse
korraldamine ja läbiviimine“ ning esitan omapoolse pakkumuse.
Pakkuja üldandmed
Pakkuja nimetus:
Registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:
Kontaktisiku andmed (nimi, telefon, e-post):

Kinnitan, et ________________ (Pakkuja nimi):
1. Pakkuja on tutvunud hanke alusdokumentides esitatud hanke tingimustega, on nendega
nõus ning kinnitab, et esitatud pakkumus on hanke tingimustega kooskõlas.
2. Pakkuja on täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.
Hankija kontrollib nõude täitmist Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).
3. Pakkuja ei esita koolituse korraldamise ja läbiviimise eest arveid teistele rahastajatele
(topeltrahastuse keeld).
4. Pakkuja omab hankelepingu täitmiseks vajalikke võimalusi ja rahalisi vahendeid ning
tema majanduslik seisund võimaldab nõuetekohaselt täita kõiki hankelepingust
tulenevaid kohustusi.

5. Pakkuja kohustub käesolevas hankemenetluses osalema kompetentse meeskonnaga, kes
on valmis ja võimeline läbi viima kogemusnõustajate koolitusi, kaasates
meeskonnaliikmetena vähemalt kaks koolitajat.
a. Esimene meeskonnaliige (koolitaja) peab:
i. omama riiklikult tunnustatud kõrgharidust psühholoogias, sotsiaaltöös,
eripedagoogikas või pedagoogikas (esimese astme kõrgharidus);
ii. olema koolitanud erivajadustega inimesi viimase 5 aasta jooksul;
iii. olema läbinud täienduskoolitusi kriisinõustamise, kogemusnõustamise
või erivajadusega inimeste nõustamise valdkonnas viimase 5 aasta
jooksul;
iv. olema läbinud kriisinõustamise ja nõustamise alased kursused
kõrghariduse omandamise või vastavasisuliste täienduskoolituste
raames, kui meeskonda ei ole kaasatud psühholoogi.
b. Teine meeskonnaliige (koolitaja) peab:
i. olema läbinud kogemusnõustaja baaskooolituse või sarnase valdkonna
koolituse;
ii. omama positiivset taastumiskogemust puude- või pikaajalise
terviseprobleemiga toimetulekul;
iii. omama varasemat töökogemust erivajadusega inimestega töötamisel, nt
kogemusnõustajana või olema kokku puutunud kogemusnõustamise
sarnase valdkonna koolituste läbiviimisega viimase 3 aasta jooksul;
iv. olema läbinud täienduskoolitusi näiteks taastumise, eneseabi-,
nõustamise- või suhtlemisoskuste valdkonnas viimasel 5 aastal.
6. Pakkuja leiab koolituseks sobivad inimesed koostöös Sotsiaalkindlustusameti,
Töötukassa, Kogemusnõustajate Koja ja puuetega inimeste ühendustega (jagades
koolituskutset) ning korraldab ja viib läbi koolituse vastavalt õppekavale kokkulepitud
perioodil.
7. 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/aktilisa/1250/4201/7019/VV_146m_lisa.pdf#.
8. 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.
9. Pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse esitamise päevast.
Kuupäev: __________________
Pakkuja esindaja nimi: ______________________
Pakkuja esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

