
Kinnitatud KÜSKi nõukogu koosolekul 

 27. septembril 2017 

Sotsiaalse ettevõtluse ja delegeeritud avalike teenuste osutamise 

arenguprogrammi avaliku pakkumise kutse   

Lähtudes kodanikuühiskonna arengukava (KODAR) 2017 a rakendusplaani alaeesmärgi 2 

„Kodanikuühenduste mõju ühiskondlike probleemide ennetamisele ja lahendamisele ning inimeste 

heaolu parandamisele on kasvanud sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste 

osutamisega“ algatab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) vabaühenduste ja kohalike 

omavalitsuste sotsiaalse ettevõtluse/avalike teenuste delegeeritud osutamise arenguprogrammi 

läbiviimise (edaspidi arenguprogrammi). 

1. Arenguprogramm viiakse ellu siseministeeriumi ja KÜSKi 21. juulil 2017. aastal sõlmitud 

riigieelarvelise toetuse lepingu nr 7-41424-1 Lisa 1 tulemuse 3 „Välja on töötatud ja pilootprojektina 

teostatud sotsiaalse ettevõtluse arenguprogramm“.    

2. Arenguprogrammi eesmärk on kasvanud valmisolek sotsiaalseks ettevõtluseks ja avalike 

teenuste delegeeritud osutamiseks vabaühenduste ja partneromavalitsuste koostöös.  

Arenguprogrammi läbimise tulemusel luuakse iga koostööpaari kohta eeldused sotsiaalse ettevõtluse 

käivitamiseks ning töötatakse välja üks partneritena käivitatav potentsiaalne idee. Läbiviidud 

arenguprogrammi tulemusel on saadud osalejatelt tagasiside vabaühenduste kui sotsiaalsete ettevõtete 

ja/või avalike teenuste osutajate ning omavalitsuste vajadustest ja ootustest tulevaste 

arenguprogrammide ettevalmistamise ja läbiviimise kvaliteedi parandamiseks ning teemade ja 

ülesehituse kohta. 

3. Arenguprogrammi sihtrühm on vabaühenduste tegevjuhid või juhatuse liikmed, kes 

arenguprogrammi läbiviimise ajal vabaühendust juhivad.  

Vabaühendus on arenguprogrammi kontekstis mittetulundusühing, sihtasutus juhul, kui nad pole 

asutatud juriidiliste isikute, avaliku võimu või äriettevõtte poolt ja nende administratsioon on avalikust 

võimust ja äriettevõttest sõltumatu. 

4. Arenguprogrammis osaleb ja selle läbib minimaalselt 6 osalejat erinevatest vabaühendustest 

vähemalt neljast erinevast maakonnast koos nende partneromavalitsus(t)e esindajatega. 

5. Vabaühendused, mille juhid arenguprogrammis osalevad, peavad tegutsema avalikes huvides 

ja järgima vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid (kättesaadavad www.ngo.ee/eetikakoodeks);  

6. Arenguprogrammi eesmärgi saavutamiseks vajaliku metoodika kirjeldab pakkuja pakkumuses. 

7. Pakkumus peab sisaldama: 

7.1. pakkuja lühitutvustust ja aastatel 2014-2017 täidetud võrreldava sisuga lepingute loetelu;  

7.2. arenguprogrammi õppekava ja selle läbiviimise metoodika kirjeldust, mis lähtub eeldusest, et 

arenguprogramm ei koosne ainult koolituste moodulist, vaid sisaldab nii iseseisva õppimise kui ka 

omavahelise kogemuse jagamise komponente ning on suunatud punktis 3 kirjeldatud tulemuste 

saavutamisele;  

7.3.      Arenguprogrammi ellu viiva meeskonna nimekirja, nende CV-sid ja kinnituskirju, et 

osalevad arenguprogrammi elluviimisel; 

7.4. arenguprogrammi läbiviimise aja- ja tegevuskava; 

7.5. arenguprogrammiga plaanitavaid tulemusi; 

7.6.  võetud kohustust, et arenguprogrammis osalejad esitavad KÜSKile 6 kuud pärast 

arenguprogrammi lõppemist eneseanalüüsi arenguprogrammi tulemuslikkuse kohta 

organisatsiooni arengule. Eneseanalüüsi läbiviimise korraldus lepitakse parima pakkujaga kokku 

lepingu läbirääkimiste käigus.  

7.7. arenguprogrammis osalevate vabaühenduste juhtide ja nende partneromavalitsuste 

valimise metoodika ja kriteeriumite kirjeldust, selgitamaks, kuidas valitakse arenguprogrammi 

motiveeritud Eesti erinevaid piirkondi esindavad osalejad; 
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7.8. Pakkumuse kulude kalkulatsiooni, mis peab sisaldama kõiki, sealhulgas ka toitlustus- ja 

majutuskulusid, koos käibemaksuga ja nende katteallikaid, sealhulgas osalejatelt küsitav 

osalustasu.   
 

8. Arenguprogrammi väljunditeks on pilootprojekti arenguprogrammi edukalt läbinud osalejad ja 

arenguprogrammi elluviimise raport, mis sisaldab ülevaadet arenguprogrammi tegevustest ja osalejate 

tagasisidest tegevuste kohta ning arenguprogrammiga saavutatud tulemustest ning ettepanekuid 

arenguprogrammi edasise täiendamise kohta. 

9.  Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2018. aastal, mis tähendab arenguprogrammi 

elluviimise raporti esitamist KÜSKile. 

10.  Pakkuja kohustub viitama Siseministeeriumile ja KÜSK-ile kui rahastajale arenguprogrammi 

materjalides. 

II Pakkumuse maksumus 

2.1. KÜSK sõlmib lepingu parima pakkujaga ja tasub parima valitud arenguprogrammi pakkumuse 

teostamise eest 20 000 eurot koos käibemaksuga. 

III Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht 

3.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017 kell 15.00.  

3.2. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil kysk@kysk.ee või Toompuiestee 33a, Tallinn 

10149. 

IV Nõuded pakkujale 

4.1. Pakkuja majandusliku ja finantsseisundi osas peavad pakkuja majandusaastate aruanded olema 

vastavalt seadusele esitatud äriregistrile. 

4.2. Pakkuja maksuvõlg koos intressidega ei tohi pakkumuse esitamise päeval ja pakkumuse 

menetlemise perioodil olla suurem kui 100 eurot või maksuvõlg peab olema ajatatud. 

V Pakkumuse hindamise kriteeriumid   

Pakkumuse valiku aluseks on pakkumuse kõrgeimad hindepunktid järgmiste hindamiskriteeriumite ja 

nende osakaalude alusel: 

5.1 Arenguprogrammi õppekava ja selle läbiviimise metoodika kirjeldus – osakaal 25%. 

5.2. Arenguprogrammi valitavate osalejate valiku põhimõtted, kriteeriumid ja läbiviimise korraldus, 

mis tagab motiveeritud osalejad – osakaal 20% 

5.3. Arenguprogrammiga plaanitavad tulemused   – osakaal 25%. 

5.4. Arenguprogrammi läbiviimise aja- ja tegevuskava – osakaal 15%. 

5.5. Arenguprogrammi läbiviijate poolt tehtud sarnase mahu ja metoodikaga tehtud tööde ülevaade 

ning arenguprogrammi läbiviijate kvalifikatsiooni sobivus arenguprogrammi läbiviimiseks – 

osakaal 15%. 

 

Hindamismetoodika kirjeldus: 

Hankele esitatud pakkumusi hindab KÜSKi juhatuse moodustatud hindamiskomisjon. Hinnatakse 

ainult pakkumusel osalejate vastavaks tunnistatud pakkumusi. Iga hindamiskomisjoni liige annab oma 

punktid iga hindamiskriteeriumi osas koos põhjendusega. Protokollis kajastatakse liikmete 

koondhinnang ja -põhjendus. 

Hindamise kriteeriumid: 

 

1. Arenguprogrammi õppekava ja selle läbiviimise metoodika kirjeldus – 25 punkti 

Pakkuja esitab oma nägemuse arenguprogrammi õppekavast ja arenguprogrammi läbiviimise 

metoodikast ja põhjendab seda. Hindamisel lähtutakse, kas arenguprogramm sisaldab peale koolituste 
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mooduli nii iseseisva õppimise kui osalejate omavahelise kogemuse jagamise ja partnerite koostöö 

käivitamise ja edendamise komponente.  

Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hindepunktide alusel leitakse kriteeriumile 

keskmine hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi alusel omistatud 

hinnete aritmeetiline keskmine.  

Maksimaalne arv punkte (25 punkti) antakse juhul, kui: 

 on esitatud asjatundlik ja põhjendatud visioon õppekavast ja arenguprogrammi läbiviimise 

meetodi valikust; 

 arenguprogrammi läbiviimise meetod ei koosne ainult koolituste moodulist, vaid sisaldab nii 

iseseisva õppimise kui omavahelise kogemuse jagamise ning partnerite koostööd käivitavaid ja 

edendavaid komponente. 

 

2. Arenguprogrammi valitavate osalejate valiku põhimõtted, kriteeriumid ja läbiviimise 

korraldus, mis tagab motiveeritud osalejad – 20 punkti 

Pakkuja kirjeldab, kuidas tagatakse arenguprogrammis osalevate vabaühenduste juhtide ja nende 

partneromavalitsuste esindajate leidmine, sealhulgas vastavus piirkondliku mitmekesisuse 

kriteeriumile.  

Hindamisel lähtutakse, kas arenguprogrammi osalejad vastavad pakkumuse eseme tehnilises 

kirjelduses toodud nõuetele. 

Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hinnete alusel leitakse kriteeriumile keskmine 

hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi alusel omistatud hinnete 

aritmeetiline keskmine.  

Maksimaalne arv punkte (20 punkti) antakse juhul, kui: 

 on määratletud parimal moel arenguprogrammi osalejad ja nende leidmine programmi; 

 on asjakohaselt kirjeldatud ja põhjendatud kuidas valitakse arenguprogrammis osalevad 

motiveeritud osalejad; 

 

3. Arenguprogrammiga plaanitavad tulemused   – 25 punkti 

Pakkuja kirjeldus arenguprogrammiga plaanitavate tulemuste sisukuse, tulemuste mõõtmise/hindamise 

kriteeriumite kohta. Pakkuja kirjeldus, kuidas tagab, et 6 kuud pärast arenguprogrammi lõppu esitavad 

arenguprogrammis osalejad KÜSKile eneseanalüüsi arenguprogrammi tulemuslikkuse kohta ja 

partneriga koostöö arengute kohta. 

Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hinnete alusel leitakse kriteeriumile keskmine 

hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi alusel omistatud hinnete 

aritmeetiline keskmine.  

Maksimaalne arv punkte (25 punkti) antakse juhul, kui: 

 arenguprogrammiga plaanitavad tulemused on reaalsed, saavutatavad ja mõõdetavad ning on 

parimad võimalikud, et aidata kaasa arenguprogrammi eesmärgile; 

 on kirjeldatud, kuidas tagatakse, et arenguprogrammis osalejad esitavad KÜSKile 6 (kuus) 

kuud pärast arenguprogrammi lõppemist eneseanalüüsi, mis sisaldab hinnangut 

arenguprogrammi tulemuslikkusele ja kirjeldab, kuidas on arenenud koostöö partneriga; 

 arenguprogrammis osalejate arengu tulemused ja nende hindamise kriteeriumid on reaalsed, 

saavutatavad ja mõõdetavad ning parimad võimalikud, et aidata kaasa arenguprogrammi 

eesmärgi saavutamisele. 

 

4. Arenguprogrammi aja- ja tegevuskava – 15 punkti 

Pakkuja esitab võimalikult täpse ja põhjendatud arenguprogrammi läbiviimise ajakava ning kirjeldab 

seal ära kõik arenguprogrammiga seotud tegevused. 



Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hinnete alusel leitakse kriteeriumile keskmine 

hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi alusel omistatud hinnete 

aritmeetiline keskmine.  

Maksimaalne arv punkte (15) antakse juhul, kui tegevuste maht on piisav arenguprogrammi 

eesmärkide saavutamiseks, tegevus- ja ajakava on detailselt lahti kirjutatud, kajastatud tegevused on 

ajaliselt reaalselt teostatavad ning tagavad, et arenguprogramm viiakse ellu tähtaegselt.  

 

5. Arenguprogrammi läbiviijate poolt tehtud sarnase mahu ja metoodikaga tehtud tööde 

ülevaade ning arenguprogrammi läbiviijate kvalifikatsiooni sobivus arenguprogrammi 

läbiviimiseks – 15 punkti. 

Pakkuja esitab läbi viidud sarnaste tööde ülevaate ning arenguprogrammi läbiviimise meeskonda 

kuuluvate inimeste loetelu ja nende kvalifikatsiooni kirjelduse.  

Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hinnete alusel leitakse kriteeriumile keskmine 

hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi alusel omistatud hinnete 

aritmeetiline keskmine.  

Maksimaalne arv punkte (15) antakse juhul, kui pakkujal on piisav kogemus mahult ja metoodikalt 

sarnaste tööde elluviimisel meeskonna liikmetel on piisav kvalifikatsioon arenguprogrammi 

elluviimiseks. 

VI Nõuded pakkumusele - vastavustingimused 

6.1. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse Hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa 

arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.  

6.2. Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt aadressil kysk@kysk.ee. Juhul, kui 

digiallkirjastamine ei ole võimalik esitatakse see paberil enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.    

6.3. Pakkujale ei hüvitata mis tahes kahju ega kulusid seoses hankemenetluses osalemise ja 

pakkumuse esitamisega. Pakkuja kohustub kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja 

esitamise ning hankelepingu sõlmimisega seotud kulud.  

6.4. Pakkumus vormistatakse kirjalikult eesti keeles.  

6.5. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt, volitatud 

esindaja esindusõiguse tõendamiseks peab olema lisatud kohane volikiri. 

6.6. Pakkumus peab vastama esitatud tingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ega 

või olla mistahes viisil eksitav. Pakkumus loetakse nõuetekohaseks, kui on täidetud  kõik esitatud  

tingimused. Pakkumuse tingimuste eiramine toob kaasa pakkumuse tagasilükkamise. 

6.7. Kõik pakkumuse esitamisega seotud kulud katab pakkuja. 

6.8. Pakkumus peab olema jõus 60 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

VII Pakkumuste tagasilükkamine 

Pakkumus lükatakse tagasi, kui:  

7.1. pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele või sisaldab pakkujapoolseid 

täiendavaid tingimusi; 

7.2. esitatud pakkumuste hulgast ei leita tehniliste näitajate, hinna- või muude näitajate poolest 

sobivat pakkumust. 
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