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KODANIKUÜHISKONNA UURINGUTE TELLIMISE TINGIMUSED
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
1. Üldine raamistik uuringute tellimise korraldamiseks
1.1. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti
avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele
kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna
kujundamisel. KÜSK missiooniks on aidata organisatsioonide, innovaatiliste ideede ja
tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele,
kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.
1.2. Uuringute tellimisel lähtub KÜSK kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni eesmärkidest ja
prioriteetidest, kodanikuühiskonna arengukavast, KÜSK strateegiast ning siseministeeriumi ja
KÜSK vahel sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingust.
1.3. Uuringute avaliku pakkumise väljatöötamise, rakendamise, üldise koordineerimise ja
elluviimise eest vastutab KÜSK.
2. peatükk
KODANIKUÜHISKONNA ALASTE UURINGUTE TELLIMISE KORD
2. Uuringute avaliku pakkumise ettevalmistamine
2.1. KÜSK tellib avaliku pakkumise korras olulisi Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende
käsitlevate uuringute ja analüüside (edaspidi uuringud) läbiviimist.
2.2. KÜSK büroo korraldab perioodil septembrist detsembrini avalikud konsultatsioonid tellitavate
uuringute teemade leidmiseks. Avalikesse konsultatsioonidesse kaasatakse teiste hulgas ka
mittetulundusühingute katusorganisatsioonide ning siseministeeriumi esindajad.
2.3. KÜSK juhatus koostab avalike konsultatsioonide tulemusel uuringute teemade nimekirja,
mille esitab KÜSK nõukogule valiku tegemiseks.
2.4. Tellitava(te) uuringu(te) teema(d) ja avaliku pakkumise maksimaalse rahalise kogumahu
otsustab KÜSK nõukogu aasta viimasel koosolekul.
2.5. KÜSK nõukogul on vajadusel ja rahaliste võimaluste olemasolul õigus:
2.5.1.
kuulutada välja erakorraline avalik pakkumine ning koostada lähteülesanne
järgimata tingimustes punktides 2.2 kuni 2.4 toodud tähtaegu ja korda;
2.5.2.
traditsiooniliste kodanikuühiskonna uuringute puhul teha suunatud pakkumine
või pakkumine kindlale uuringu teostajale ilma avalikku pakkumist välja
kuulutamata.
3. Avaliku pakkumise läbiviimine ja parima pakkumuse valimine
3.1. KÜSK nõukogu kinnitab avaliku pakkumise lähteülesande.
3.2. Lähteülesanne sisaldab: uuringu eesmärki; oodatavaid väljundeid; pakkumusele ja pakkujale
esitatavaid nõudeid; pakkumuse esitamise, pakkumuste menetlemise, uuringu läbiviimise ja
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aruannete esitamise tähtaegu; hindamiskriteeriume ja hindamiskomisjoni moodustamise
korda; pakkumuse rahalist maksimaalset kogumahtu.
3.3. KÜSK büroo kuulutab lähtudes avaliku pakkumise lähteülesandest välja avaliku pakkumise
uuringu(te) pakkumuste esitamiseks.
3.4. Lähteülesandele vastav uuringu pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile
kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata pakkumus saadetakse
või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149
Tallinn) ning lisaks saadetakse pakkumus koos eelarve ja lisadega aadressile kysk@kysk.ee.
3.5. Hindamiskomisjon valib lähteülesandes sätestatud hindamiskriteeriumite alusel välja parima
pakkumuse ja esitab hindamise tulemused nõukogule otsustamiseks. Sobiva pakkumuse
puudumise korral võib hindamiskomisjon teha ettepaneku uuringut mitte tellida.
3.6. KÜSK nõukogu otsustab uuringu tellimise.
3.7. KÜSK nõukogu otsusest parimaks tunnistatud pakkumuse kohta teavitatakse pakkujat e-kirja
teel 7 tööpäeva jooksul. Parima pakkumuse esitajale tehakse ettepanek esitatud pakkumuse
alusel lepingu sõlmimiseks.
3.8. KÜSK sõlmib parima pakkujaga (edaspidi uuringu teostaja) lepingu, milles muuhulgas
sätestatakse uuringu rahastajale viitamise, uuringu tegevuste avalikustamis- ja
teavituskohustused.
3.9. Uuringu teostaja, uuringu nimi koos maksumusega ning hiljem ka uuringuraport
avalikustatakse veebilehel www.kysk.ee.
3.10.
Seaduses nõutud juhul toimub avalik pakkumine hankemenetlusena vastavalt
riigihankeseadusele. Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas ning pakkumus
tuleb esitada vastavalt e-riigihangete keskkonna tingimustele. Riigihanke puhul sisaldub
lähteülesanne hankedokumentides ning lähteülesandena käsitletakse hankelepingu eseme
tehnilist kirjeldust. Kui riigihanke läbi viimisel on käesolev kord vastuolus riigihanke
seadusega, kohaldatakse riigihanke seadust.

3. peatükk
UURINGU TEOSTAMISE EEST MAKSMISE TINGIMUSED
4. Uuringu teostamise eest maksmine, aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete
vormid
4.1. Uuringu teostamise eest makstakse uuringu teostajale vastavalt käesolevates tingimustes ja
lepingus sätestatule. Maksmise eeldusteks on:
4.1.1.
lepingu allkirjastamine;
4.1.2.
uuringu tulemuslik ajakavale vastav elluviimine;
4.1.3.
uuringu ettenähtud vahe- ja/või lõpparuande esitamine ja nende heakskiitmine
KÜSK-i poolt.
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4.2. Uuringu vahearuanne esitatakse vabas vormis, milles kirjeldatakse uuringu elluviimise
hetkeseisu vastavalt uuringu ajakavale.
4.3. Uuringu lõpparuandeks on uuringu- või analüüsiraport, mille KÜSK on üleandmisvastuvõtmisaktiga vastu võtnud.
4.4. Uuringu teostaja esitab uuringu vahe- ja lõpparuande digitaalallkirjastatuna või paberkandjal
allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga.
4.5. Uuringu teostaja taotlusel võib põhjendatud juhul osa uuringu maksumusest välja maksta
avansilise ettemaksena, vajadusel etappide kaupa vahearuande esitamise järgselt, kuid mitte
suuremas ulatuses kui 80% uuringu maksumusest.
4.6. KÜSK teeb väljamakse 5 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt vastavasisulise arve või
maksetaotluse saamist. Lõppmakse teeb KÜSK uuringu raporti üleandmis-vastuvõtu akti ning
maksetaotluse või arve alusel.
4.7. KÜSK võib teha maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui uuringu teostaja
poolt esineb olulisi kõrvalekaldeid lepingu täitmisel ja pakkumuses kirjeldatud uuringu
teostamise tegevuste osas.
4. peatükk
UURINGU TEOSTAMISE KONTROLLIMINE, UURINGU TEOSTAJA KOHUSTUSED
NING KÜSK ÕIGUSED
5. Uuringu teostamise järelevalve ja kontrollimine
5.1. Uuringu teostamise hindamine, järelevalve ja kontrollimine sisaldavad suhtlemist uuringu
teostajaga (sh telefoni ja e-kirja teel, saamaks infot uuringu kulgemise kohta), kohakülastusi
(sh uuringu raames toimuvatel üritustel osalemist), uuringu vahe- ja lõpparuannete esitamist
ja nende kontrollimist ning uuringu käigu ja seda tõendava dokumentatsiooni kontrollimist.
6. Uuringu teostaja kohustused
6.1. Uuringu teostaja on kohustatud:
6.1.1.
viima uuringu ellu vastavalt pakkumusele ning lepingus fikseeritud tähtaegade
ja tingimuste kohaselt;
6.1.2.
tegema uuringu tulemuste kohta ühe avaliku esitluse KÜSKilt täiendavat
rahastamist taotlemata;
6.1.3.
kui uuringu läbiviimisel selgub, et lepingus fikseeritud uuringu teostamisel on
otstarbekas teha olulisi muudatusi, esitab uuringu teostaja vastava põhjendatud
taotluse e-kirjaga KÜSK aadressil kysk@kysk.ee. KÜSK büroo vaatab taotluse läbi
10 tööpäeva jooksul ning nõustumisel taotletud muudatustega vormistatakse
vajadusel lepingu lisa.
6.1.4.
viitama siseministeeriumile ja KÜSKile kui rahastajale uuringu materjalides;
6.1.5.
vastama KÜSK poolt esitatud küsimustele uuringu teostaja ja uuringu teostamise
kohta;
6.1.6.
esitama KÜSKi tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruanded;
6.1.7.
võimaldama KÜSKil teostada järelevalvetoiminguid vastavalt käesolevatele
tingimustele ja lepingule;
6.1.8.
osutama järelevalve kiireks läbiviimiseks KÜSKile igakülgset abi;
6.1.9.
järgima hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduses» kehtestatud nõudeid;
6.1.10. viivitamata kirjalikult informeerima KÜSKi kõigist esitatud andmetes toimunud
muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada uuringu teostaja
poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud
esindajate (sh projektijuhi) muutumisest, ühinemisest või jagunemisest,
saneerimismenetluse alustamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija
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määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on
registreeritud registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
6.1.11. viivitamata kirjalikult informeerima uuringu teostamise käigus ilmnenud
uuringu edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
6.1.12. täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.
7. KÜSKi õigused
7.1. KÜSKil on õigus:
7.1.1.
kontrollida uuringu teostamise käiku;
7.1.2.
peatada uuringu rahastamine kuni rikkumise kõrvaldamiseni või lõpetada
rahastamine, kui uuringu teostaja ei täida käesolevates tingimustes sätestatud
kohustusi või kaldub muul viisil kõrvale pakkumuses või lepingus sätestatust;
7.1.3.
lõpetada uuringu rahastamine, kui uuringu teostaja majanduslik olukord on
selliselt halvenenud, et uuringu teostamine on ohustatud;
7.1.4.
teostada muid käesolevate tingimuste või lepinguga kehtestatud toiminguid.
7.2. Uuringu elluviimisel esinevate puuduste ja kõrvalekallete korral KÜSK:
7.2.1.
annab uuringu elluviimise käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks uuringu
teostaja taotlusel võimalusel mõistliku tähtaja. Uuringu teostaja poolt puuduste
tähtaegsel ja nõuetekohasel kõrvaldamisel KÜSK jätkab uuringu rahastamist.
5.peatükk
VAIDLUSTAMINE
8. Otsuse vaidlustamine
8.1. Pakkumuse rahuldamata jätmise otsuse saamisel on pakkujal õigus esitada põhjendatud vaie
KÜSKi nõukogule 30 päeva jooksul arvates otsuse saamisest või pöörduda otsuse
vaidlustamiseks kohtusse 30 päeva jooksul arvates otsuse saamisest lähtudes seaduses toodud
tingimustest ja korrast.
8.2. Juhul, kui uuringu läbiviija leitakse hankega riigihangete seaduse kohaselt, saab otsust
vaidlustada riigihangete seaduses ette nähtud korras.
8.3. Kui KÜSKi juhatus hindab uuringu teostaja vahe- või lõpparuandes esitatud tulemuse
mittekvaliteetseks ja/või tehtud kulu mitteabikõlblikuks ja/või esitab toetuse tagasimaksmise
nõude, võib uuringu teostaja pöörduda põhjendatud vaidega KÜSKi nõukogu poole 30 päeva
jooksul alates tagasimaksmise nõude kättesaamisest.
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