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HANKEKONKURSI PAKKUMUSKUTSE 
13. novembril 2018 

 

1 Hankekonkursi taust 

MTÜ Setomaa Liit (reg nr 80006577; asukoht Obinitsa, Võru mk) on algatanud hanke 

Setomaa arenguprogrammist rahastatava projekti „Ahvenamaa õppereis“ 32-36 inimesest 

koosnevale grupile 5-päevase õppereisi korraldamiseks mais 2019. 

 

2 Õppereisi eesmärk 

Õppereisi eesmärk on tutvuda kohaliku omavalitsuse, arendusorganisatsioonide ning 

Setomaale omaste valdkondade (turism, käsitöö, kohalik toit, taastuvenergeetika, 

väikeettevõtlus) koostööga ja kogemustega piirkonna arendamisel ja mainekujundamisel. 

Ahvenamaa oleme reisi sihtkohaks valinud järgmistel kaalutlustel:  

Ahvenamaa on puhta loodusega omanäoline kultuuripiirkond, kus suur roll on 

turismisektoril. Propageeritakse kohapeal kasvatatavat toitu ja arendatakse 

toiduturismi. Hästi tegutseb käsitöövõrgustik. Piirkonnal on eesmärk saavutada 100% 

taastuvenergia kasutamine.  
 

3 Õppereisi sihtrühm  

Setomaa omavalitsuse ja MTÜ-de (s.h Setomaa katusorganisatsioonude) esindajad, Setomaa 

ettevõtjad. 

4 Ootused õppereisi paketile.  

4.1 Soovime tutvuda piirkonna maakondliku omavalitsuse ning võrgustike 

arendustegevustega järgmistes valdkondades: 

- väikeettevõtlus ja selle arendamine 

- turism, sh toimetulek sesoonsusega  

- käsitöö  

- kohalik toit 

- taastuvenergia  

4.2 Eeldame, et õppereisi korralduse pakett sisaldab: 

- transporti, alustades Setomaalt ja lõpetades Setomaal; 

- majutust ja toitlustamist;  

- kohtumisi kohaliku omavalitsuse ja arendusorganisatsiooni(de)ga, 

valdkondlike võrgustikega, väikeettevõtjatega; 

- tutvumist teemakohaste kohalike vaatamisväärtustega; 
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5. Nõuded pakkumusele.  

5.1 Pakkumuses palume välja tuua: 

- taustainfo pakkuja kohta: kogemused reiside korraldamisel antud piirkonda ja 

  kogemused õppereiside korraldamisel; 

- õppereisi programm (milliseid kohti külastatakse ning kellega kohtutakse); 

- paketis sisalduvate teenuste kirjeldus; 

- palume näidata õppereisi maksumus ühe osaleja kohta gruppide puhul 

suurusega 32   ja 36   inimest. Palume pakkumuses välja tuua lõplik, 

käibemaksuga hind; 

- palume pakkumuses välja tuua, millise kuupäevani esitatud hind kehtib; 

5.2. Pakkumuse palume koostada eesti keeles ja esitada see elektrooniliselt 

meiliaadressil info@setomaa.ee hiljemalt 22.novembri 2018.a keskpäevaks (kell 

12.00). Pakkumused avatakse 22. novembril kell 12.05 Obinitsas.  

6. Pakkumuste hindamine 

Eduka pakkumuse valikukriteeriumid on: 

6.1 Pakkumuse hind koos käibemaksuga (maksimaalselt 5 punkti). Madalaim 

maksumus (koos käibemaksuga) saab maksimaalsed punktid ning järgnevad 

maksumused (koos käibemaksuga) saavad proportsionaalselt vähem punkte, mille 

võrra nende maksumus on suurem kõige madalamast maksumusest. Punktid 

arvutatakse valemiga: kõige madalama pakkumuse maksumus / hinnatava pakkumuse 

maksumus x maksimumpunktid. 

6.2 Pakutav reisiprogramm (maksimaalselt 5 punkti). Hindepunkte annab 

hindamiskomisjon konsensuse alusel. Hindepunkte antakse järgmiselt: 

 

 

Tulemus Hindepunktid 

Suurepärane. Õppereisi programm on ehitatud üles vastavalt 

õppereisi eesmärgile ja see sisaldab kohtumisi kõigi nimetatud 

valdkondade võrgustike esindajatega, mida toetavad konkreetsete 

ettevõtete külastused. Programm on üles ehitatud loogiliselt ning 

ajaressursi mõistlikult kasutades, et tekiks hea üldpilt piirkonnast 

ning selle arendamisest 

5 

Hea. Õppereisi programm on ehitatud üles vastavalt õppereisi 

eesmärgile ja see sisaldab kohtumisi kõigi nimetatud valdkondade 

võrgustike esindajatega. Konkreetsete ettevõtete külastused katavad 

osaliselt õppereisi eesmärgis nimetatud valdkondasid. Programm on 

selge ja loogiline.  

4 

Keskpärane. Õppereisi programm vastab osaliselt õppereisi 

eesmärgile. Õppereisi eesmärgis nimetatud valdkonnad pole 

täielikult kaetud ning külastatavad ettevõtted toetavad reisi eesmärki 

osaliselt. 

3 

Kasin. Õppereisi programm on esitatud üldsõnaliselt. Esitatud on 

ainult kinnitus hankija poolt sõnastatud konkreetsete nõuete täitmise 

2 
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kohta.  

Kehv. Õppereisi programm on vastuvõetamatult pealiskaudne.  1 

 

 

Pakkumuse punktid kokku saadakse hindamiskriteeriumite 8.1. ja 8.2. alusel antud 

punktide liitmisel. Kõrgeima punktisummaga pakkumus on edukas. 

Eduka pakkujaga sõlmitakse leping teenuse osutamiseks. 

Küsimuste puhul palume võtta ühendust Kaja Tullusega, info@setomaa.ee, 5106664 

 

Lugupidamisega  

Margus Timmo 

Juhatuse esimees 
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