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„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ veebilehe loomine   

Lihthange 
Viitenumber 155652 

 
 
 
 
1. Ettepanek pakkumuse esitamiseks. 
Käesolevaga kutsub MTÜ Lastekaitse Liit Teid esitama pakkumust „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 
veebilehe loomise lihthankes. Uus veebileht tellitakse projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” 
raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi 
„Riskilapsed ja –noored“ vahenditest. Projekt viiakse ellu vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti 
Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule. 
 
2. Hankija ja täiendav info 
Hankijaks on MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18 TALLINN 10142 
Täiendava informatsiooni saamiseks hanke kohta esitada kirjalikud küsimused e-posti aadressil 
mart@lastekaitseliit.ee.   

 
 

3. Nõuded pakkuja võimekusele: 
3.1. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 4  sätestatud riiklike maksude 
võlgnevusi.  
Välisriigi pakkuja puhul esitada tema asukohamaa vastava institutsiooni tõend kinnitamaks, et 
pakkujal puudub riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete võlg ja tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) riigihanke algamise päeva seisuga ja 
maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates riigihanke algamise 
päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Eesti 
pakkujate puhul kontrollib hankija riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist iseseisvalt; 
3.2. Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris.  
Pakkuja esitab vastava kinnituse lisa nr 1 vormil. 
3.3. Pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt kolm sarnase 
funktsionaalsuse ja keerukusega veebilehe valmistamise tööd.  
Pakkuja esitab vastava kinnituse lisa nr 1 vormil ning lisaks tööde nimekirja. 
3.4. Pakkuja kasutuses peavad olema vastavad töötajad, kes omavad pädevust ja kogemust 
hankeobjektiga sarnase töö teostamisel.  
Pakkuja esitab töötajate ja nende pädevuse kirjelduse vabas vormis. 

 
4. Pakkumuse esitamise juhend. 

4.1. Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.  
4.2. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna. Allkirjastaja peab olema vastavate 
volitustega isik. 
4.3. Pakkumused tuleb saata e-posti aadressile mart@lastekaitseliit.ee  hiljemalt  29.09.2014.a. 
kell 16:00. 
4.4. Pakkumuse koosseisus peavad olema järgmised dokumendid: 
- Avaldus hankes osalemiseks (lisa nr 1 vormil); 
- Hinnapakkumus, milles näidatakse ära tööde detailne eelarve (lisa nr 2 vormil); 
- Vajadusel volikiri allkirjastajale (kui pole tegu B-kaardil märgitud allkirjaõigusliku isikuga); 
- Loodava veebilehe kontseptsiooni ja teostamise detailne kirjeldus; 
- Tööde teostamise planeeritav ajakava; 
- Kinnitused lisa 1 vormil; 
- Pakkuja töötajate võimekuse kirjeldus vastavalt punktile 3.4; 
- Muud hankes nõutud dokumendid ja kinnitused. 

 
5. Läbirääkimised 

Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi eesmärgiga leida hankija jaoks sobivam hanke 
tulemus. Läbirääkimised võivad hõlmata kõiki tehnilise kirjelduse aspekte ja samuti ka pakkumuse 
maksumust. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. 
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6. Hindamine 
6.1. Hankija hindab pakkumusi madalama hinna alusel. Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma. 
6.2. Võrdsete pakkumuse maksumuste korral toimub liisu heitmine. 
 

7. Hanke muud üldtingimused. 
7.1. Pakkumus seob pakkujat (pakkumuste jõusoleku tähtaeg 60 päeva) toodud tingimustega alates 
pakkumuse esitamise tähtaja hetkest kuni lepingu sõlmimiseni. 
7.2. Pakkuja iga tingimus, mis on antud dokumentidega vastuolus, võib kaasa tuua pakkumuse 
mittevastavaks tunnistamise. 
7.3. Menetluses osalejal ei ole õigust nõuda hanke korraldajalt pakkumuse tegemisega seotud 
kulude korvamist. 
7.4. Menetluses osalejad kohustuvad järgima käesoleva dokumendi lisas toodud vorme. Nendest 
kõrvalekaldumisel võib hankija tunnistada pakkumuse mittevastavaks. 
7.5. Hankijal on õigus tagasi lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus. 
7.6. Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused enne lepingu sõlmimist juhul kui: 

7.6.1.  kõikide pakkumuste maksumused ületavad selleks otstarbeks ettenähtud ressursid; 
7.6.2. hankijal kaob riigihanke objekti järele vajadus. 

 
8. Hankeobjekti tehniline kirjeldus. 

 
Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” üldiseks eesmärgiks on laste riskikäitumise ennetamine ja 
riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri 
kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes (1-3 klass). 
 
Projekti otsesed eesmärgid:  
1. Toetada tõenduspõhise, riskikäitumist ennetava metoodika “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” 
kasutuselevõttu koolides ja edasiarendamist lasteaedades.  
2. Tõsta õpetajate, spetsialistide ja lastevanemate teadlikkust riskikäitumise olemusest ning selle 
ennetamisest koostöös kogukonnaga.  
3. Luua riskikäitumise ennetamise ja väärtuskasvatuse alaseid metoodilisi materjale põhikooli I astmes 
(1-3klass) 
 
Üks projekti tugesid on interaktiivne veebikeskkond, kus nii lapsevanemad, lapsed ning 
eksperdid/õpetajad saavad teada projekti eesmärkidest ning võivad tutvuda õppematerjalidega. Samuti 
peab veebikeskkond toetama mõttemaailma muutumist ning üleüldist kiusamisevastast ning 
riskikäitumist vähendavat käitumismalli ühiskonnas.  
 
 
Veebikeskkonnas peab olema: 
 

- Kolm erinevat suurt alajaotust lapsele, lapsevanemale ning eksperdile/õpetajale 
- Tugi videote mängimiseks.  
- Võimalus avaldada küljendatud tekstimaterjali. 
- Võimalus vaadata veebi nii tahvelarvutis/telefonis kui ka tõmmata see alla aplikatsioonina. 
- Lahendus peab olema külastajale kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles. 

 
Platvormi olulisemad komponendid ja lisamoodulid on järgnevad: 

- Küsimustike moodul (võimaldab kodulehe halduril luua informatiivseid küsimustikke kodulehe 
külastajatele; küsimustikke on võimalik täiendada graafikute ja illustratsioonidega; külastajale 
kuvatakse tagasisidet küsimusele vastates ning küsimustiku kokkuvõtte vaates; küsimusele 
saab vastata vabas vormis või valikuid tehes); 

- Tootekataloog (võimaldab kodulehel luua projekti materjalide tellimise keskkonda; 
alamkategooriate haldamise võimalus; kogu toodete info haldus: toote tutvustus, värvid, 
näidiste pildid, failide ja videote lisamise võimalus; kliendil toote vaatest päringu saatmise 
võimalus); 

- Mängude moodul (võimalus lisada kodulehele erinevaid mänge); 
- Uudiste/blogi moodul (võimalus luua erinevaid uudiste/blogi sektsioone; lihtne uudiste/kirjete 

lisamine ja haldus); 
- Ürituste moodul (võimalus kuvada kodulehel ürituste kalendrit ja nimekirja; lihtne ürituste 

lisamine ja haldus, üritustele registreerimise võimalus); 
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- Galerii moodul (kategooriate haldus, mugav ja automaatne piltide mitme kaupa laadimine ja 
automaatne optimeerimine); 

- Vormide moodul (vormide loomise ja lehele määramise võimalus); 
- Statistika moodul. 

 
Uue veebilehe disainilt oodatakse, et see oleks kaasaegne, kasutajasõbralik ning sihtgrupile 
orienteeritud. Veebilehe ülesehitus peab jääma lihtsaks ja selgeks, et see oleks kergesti mõistetav ning 
navigeeritav kõikidele erineva arvutikasutusoskusega inimestele. Uue veebilehe disain peab olema 
kohanduv erinevate seadmete ekraanisuuruste järgi. 
Veebilehe sisu peab olema otsingumootorite jaoks hästi leitav (SEO). 
Administraator peab saama kogu veebilehel olevat infot lihtsasti ja mugavalt hallata. 
Veebilehte peab olema võimalus integreerida erinevate suhtlusportaalide (Facebook, Twitter) 
mooduleid.  
Pakkuja annab oma tööle vähemalt aastase garantii; 
Pakkuja peab töö teostama ise, andmata seda edasi allhankijatele; 
Töö tulemiks on täiesti uus ja kõikides vajalikes funktsionaalsustes töötav veebileht. 

 
 

Tööde üleandmise hilisem tähtaeg on 15.12.2014.a. 
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Lisa 1 - Avalduse vorm 
 
 
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ veebilehe loomine  
Riigihanke viitenumber 155652 
Pakkuja nimi: ……………………………. 
 
1. Soovime osaleda MTÜ Lastekaitse Liit poolt välja kuulutatud „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 

veebilehe loomise riigihankes ja meie ettevõtte andmed on järgmised: 
Ettevõtte nimi:................... 
Registrikood: ................... 
Aadress: ................... 
Telefon: ................... 
E-post: ................... 
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed: ................... 

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanke tingimustega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume 
täielikult hankija esitatud tingimustega. 

3. Kinnitame, et omame kõiki lepingute täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õiguseid. 
4. Kinnitame, et vastame täielikult hankes esitatud tingimustele ning meil on kõik võimalused ja 

vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks. 
5. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused 

nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 
6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie 

pakkumuse osa. 
7. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud põhjendamatult 

madala hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hanke 
tingimustes kirjeldatud juhtudel. 

8. Kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 4 sätestatud riiklike maksude võlgnevusi. 
9. Kinnitame, et oleme registreeritud oma asukohamaa äriregistris ja meie registrikood on …………….. 
10. Kinnitame, et meie kasutuses on vastavad töötajad, kes omavad pädevust ja kogemust 

hankeobjektiga sarnase töö teostamisel. Esitame ka töötajate ja nende pädevuse kirjelduse 
pakkumuse leheküljel nr .... 

11. Kinnitame, et oleme viimase 3 aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt kolm sarnase 
funktsionaalsuse ja keerukusega veebilehe valmistamise tööd ja need on järgmised: 

Kliendi nimi, 
Kontaktandmed 

Veebilehe aadress Töö lühikirjeldus Töö teostamise 

aeg 

    

    

 
 
 
 
Kuupäev: ……………………. 
 
……………………   
(allkiri) 
 
……………………… 
(esindaja nimi) 
 
……………………… 
(amet) 
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Lisa 2 – Pakkumuse vorm 
 
 
 
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ veebilehe loomine  
Riigihanke viitenumber 155652 
Pakkuja nimi: ……………………………. 
 
 
Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankija poolt esitatud tingimused. Oleme 
hankijalt saanud kõik pakkumuse koostamiseks vajaliku täiendava ja täpsustava informatsiooni. 

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik 
riigihanke tulemusena sõlmitava lepingu täitmiseks vajalikud teenused, kaasa arvatud ka need 
toimingud, mis ei ole kirjeldatud hanke dokumentides, kuid mis on vajalikud nõuetekohase tulemuse 
saavutamiseks.  
Kinnitame, et anname oma töödele vähemalt 1 aastase garantii. 
 
Arvestades eeltoodut, nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis pakkuma riigihanke 
objekti järgnevas tabelis toodud hindadega: 

 
Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta: 
 

Nr Teostatavad tööd 
Maht (t) 

Ühiku 
maksumus 

Maksumus ilma 
käibemaksuta 

1     

2     

 Pakkumuse maksumus kokku -  -   

 
NB! Pakkuja lisab tabelile vajadusel ridasid juurde. 
 
 
Kuupäev: ……………………. 
 
………………………   
(allkiri) 
 
……………………… 
(esindaja nimi) 
 
……………………… 
(amet) 
 


