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1. Hankekonkursi taust 
MTÜ Setomaa Liit on algatanud hanke Setomaa arenguprogrammi toetatava projekti “Setomaa 
koostöövõrgustiku ning ülepiirilise ettevõtjate koostöövõrgustiku tugevdamine” raames kolme 
õppereisi korraldamiseks Pihkva oblasti ettevõtjate, organisatsioonide ja asutuste esindajatele, kellel 
on huvi koostöö vastu Setomaa partneritega. Teenuse osutamise aeg on oktoober 2018 – 
september 2019.  
 
Projekti üldine eesmärk arendada Setomaa ettevõtlus- ja elukeskkonda koostöövõrgustike 
tegevusega, hoida Setomaa head mainet koostöötegevuste korraldamise kaudu. Ettevõtjate 
koostöösuhete arendamiseks on oluline saavutada ettevõtjate omavaheline tihedam suhtlemine.  
 
Projekti raames korraldatakse perioodil oktoober 2018 – september 2018 kolm õppereisi Pihkva 
oblasti seepärast korraldatakse Pihkva oblasti (eelkõige Petseri rajooni) ettevõtjatele ja 
ettevõtlusvõrgustike juhtidele kolm õppekülastust Võru maakonna, et tutvustada hästi toimivaid 
ettevõtteid ja võrgustikke ning luua otsesidemed ettevõtjate vahel. Õppekäikude üks suunitlus on 
kultuurilis-looduslikku eripära arvestava ettevõtluse tutvustamine ja sellesuunalise koostöö 
arendamine. Õppereisi gruppide eeldatav suurus on 20-25 inimest. 
 
2. Tellitava teenuse kirjeldus 
2.1. Kolme 1-päevase õppereisi ettevalmistamine ning reiside juhtimine. 
2.2. Õppereisid on erinevatele gruppidele ning erineva teemavalikuga (näiteks: aiandus, turism vms). 
Teemad lepitakse kokku jooksvalt õppereiside ettevalmistamise käigus. 
2.3. Iga õppereis peab sisaldama vähemalt kolme Eesti ettevõttega tutvumist. 
2.4. Korraldada tuleb kõik õppereisi läbiviimiseks vajalikud teenused, kusjuures osalejate toitlustuse 
maksumus ühe inimese kohta päevas ei tohi ületada 10 eurot. 
2.5. Õppereisiga seonduvad materjalid ja õppereisi juhtimine pevad olema vene keeles. 
 
3. Pakkujale esitatavad nõuded 
3.1. Pakkujal peab olema eelnev kogemus õppereiside läbiviimisel. Selle tõendamiseks esitab pakkuja 
tutvustava informatsiooni vähemalt kolme varem läbiviidud õppereisi kohta. 
 
4. Pakkumusele esitatavad nõuded  
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 27. septembril 2018.a. kell 12.00 e-posti aadressil 
info@setomaa.ee  
Pakkumus peab sisaldama järgmist informatsiooni: 
4.1. Taustainfo pakkuja kohta 
4.2. Pakkuja eelneva kogemuse kirjeldus p.3.1. nimetatud valdkonnas 
4.3. Kinnitus valmisolekust osutada teenust hanketeates esitatud kõigil tingimustel; 
4.4. Kinnitus, et pakkujal ei esine Riigihangete seaduse § 38 lõikes 1 p 1-4 ja lõikes 2 sätestatud 

hankemenetlusest kõrvaldamise aluseks olevad asjaolusid 
4.5. Pakkumuse maksumus allpooltoodud vormil: 
 
 

Teenuse maksumus ilma KM-ta EUR 

KM 20%  EUR 

Teenuse maksumus koos KM-ga EUR 

 
 
5. Pakkumuste hindamine 
Eduka pakkumuse valikukriteeriumiteks on pakkumuse hind koos käibemaksuga. 
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6. Pakkumuste avamise aeg ja koht 
Pakkumused avatakse 27. septembri 2018 kell 12.15 Obinitsas. 
 
7. Hankelepingu sõlminine 
Eduka pakkujaga sõlmib MTÜ Setomaa Liit lepingu alates 2.oktoober 2018. 
Lisainfo: Kaja Tullus, kaja@setomaa.ee  
 
 
 
 
Margus Timmo 
Juhatuse esimees 
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