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Lugupeetud Pakkuja,
Sihtasutus Archimedes kutsub teid käesolevaga lihtmenetlusega hanke korras esitama pakkumust
kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia vahehindamiseks. Palume teil käesolevaga esitada
oma pakkumus vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.
Hanke objektiks on haridus- ja teadusministri 9.01.2007.a. käskkirjaga nr. 16 kinnitatud „Eesti
kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia aastateks 2006–2015“ (edaspidi strateegia)
vahehindamise läbiviimine.
Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia on kõrgharidusstrateegia alamdokument, milles
visandatakse põhitegevused Eesti kõrghariduse positsiooni parandamiseks rahvusvahelises
kõrgharidusruumis, meie kõrgharidussüsteemi avatumaks ning nähtavamaks muutmiseks.
Vahehindamise eesmärk on analüüsida strateegia aja- ja asjakohasust, seatud eesmärkide täitmist,
määratletud indikaatorite saavutustasemeid ja sihttasemete saavutamise tõenäosust, ette võetud
tegevuste süsteemsust, sobivust, rakendamise edukust ja mõju, peamiste sihtgruppideni jõudmist
ja elluviimisega seotud institutsioonide vahelist koostööd. Hindamine peab sisaldama ka soovitusi
strateegia elluviimise jätkamiseks tulevikus.
Töö teostamisel tuleb arvestada järgmiste huvigruppide arvamustega: Eesti kõrgkoolid (sh nii
ülikoolid kui rakenduskõrgkoolid), üliõpilased (EÜL), elluviimisega seotud asutused (Archimedes,
Haridus- ja Teadusministeerium) ning riigi strateegiliste arengukavade kujundamise ja
koordineerimisega seotud asutused (Riigikantselei, Arengufond). Eesti kõrghariduse nähtavuse
paranemise hindamiseks tuleks arvamust küsida vähemalt kolmelt Sihtasutusega Archimedes
sarnanevalt organisatsioonilt Euroopas (SIU, CIMO, ACA vmt).
1. ÜLDOSA
Hankija: Sihtasutus Archimedes, registrikood 80011561, L. Koidula 13a, Tallinn, käesoleva
hankemenetluse kontekstis on pakkuja aadressiks Tartu büroo aadressiga Väike-Turu 8.
Hanke eest vastutav isik ja tema kontaktandmed: Katrin Kiisler, tel 730 0325, e-post:
katrin.kiisler@archimedes.ee
Peamised riigihanke eseme klassifikatsiooni koodid (CPV): 79419000-4
2. HANKE ESEME KIRJELDUS
Hanke esemeks on haridus- ja teadusministri 9.01.2007.a. käskkirjaga nr. 16 kinnitatud „Eesti
kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia aastateks 2006–2015“ vahehindamise läbiviimine.
3. HANKE TÄHTPÄEVAD
Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: SA Archimedes, 28.02.2011 kuni kell 10.00. Pakkumus
esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil carmen.raudsepp@archimedes.ee.
Pakkumuste avamise koht ja tähtpäev: 28.02.2011 kell 10.15.
Lepingu orienteeruv algus: märts 2011.
Töö teostamise orienteeruv tähtaeg: 5 kuud lepingu sõlmimisest.
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4. NÕUDED PAKKUJALE
Pakkuja (ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad) peab olema registreeritud äriregistris või
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris või riiklike ja kohalike omavalitsuste asutuste
riiklikus registris või omama vastavat staatust oma asukohariigis.
Pakkujal (ühispakkumuse korral igal ühispakkujal) ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid vastavalt RHS §38 lg 1 p 1-3. Kõikide aluste puudumist kinnitab pakkuja hanke avalduse
vormil.
Riiklike maksude osas kontrollib hankija maksuvõlgnevuse puudumist pakkumuste avamise päeva
seisuga EMTA kodulehelt, kohalike maksude osas on pakkuja kohustatud pakkumuse avalduses
kohustatud kinnitama kohalike maksude võlgnevuse puudumist. Kohalike maksude võlgnevuse
puudumist on hankijal õigus täiendavalt kontrollida.
Pakkujal peab olema vähemalt 4 aastat kogemust hariduse valdkonna uuringute teostamise alal,
mida pakkuja kirjeldab pakkumuse sisuosas.
5. NÕUDED PAKKUMUSELE
Pakkumus koosneb pakkuja poolt täidetud pakkumise avaldusest ning pakkumise sisukirjeldusest,
kus pakkuja kirjeldab tema poolt valitud vormis pakutava töö läbiviimise metoodikat vastavalt
hindamiskriteeriumitele (tegevuskava, ideelahend, metoodika ja Pakkuja ekspertiis ja varasem
kogemus).
Pakkumuse avaldus
Pakkumuse avaldus tuleb esitada hankija poolt koostatud vormil, kus pakkuja esitab oma
kontaktandmed, kinnitab soovi pakkumine esitada, kinnitab pakkumismenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumist, kinnitab muid pakkumusega seotud nõudeid, esitab pakkumise hinna ning
kirjelduse varasemate sarnaste lepingute täitmisest ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest
ning pakkumusest.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada avalduses toodud vormis, peab olema lõplik ning pakkuja
peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel,
ettemaksu võimalust ei ole.
Pakkumuse sisukirjeldus
Tegevuskava ja ideelahendi (sh metoodika) hindamiseks tuleb esitada pakkumise sisukirjeldus, kus
peab sisalduma pakkuja lühitutvustus ning konkreetne tegevus- ja ideelahend koos metoodikaga
hindamise läbiviimiseks koos kirjeldusega. Sisukirjeldusele tuleb lisada ülevaade pakkuja
meeskonnast koos nende CV-dega ning planeeritava rolli ja töömahuga. Akadeemilise taustaga
isikute kaasamist hindamise praktilisse läbiviimisse loetakse lisaväärtuseks.
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6. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE
Hankija lükkab pakkumuse tagasi juhul, kui pakkumus ei vasta käesolevas pakkumiskutses
esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata juhul, kui hankija kõrgemalseisev organ on
hankemenetluse ajal vähendanud antud riigihankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud
hanke finantseerimisest või juhul, kui on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks
jõuks ja mille tulemusena ei saa mõistlikult eeldada hanke läbiviimist hankija poolt.
7. PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISE KRITEERIUMIDE
RAKENDAMINE
Pakkumuste hindamisel kasutatakse väärtuspunktide meetodit, mille alusel selgitatakse soodsaim
pakkumus.
Pakkumuste hindamiskriteeriumid ja nende osatähtsus:
1. pakkumuse maksumus (osakaal 35%);
2. tegevuskava, ideelahend (sh metoodika) (osakaal 50%);
3. Pakkuja ekspertiis ja varasem kogemus (osakaal 15%).
Edukas pakkumine peab saavutama vähemalt 50 % kriteeriumi 2 (tegevuskava, ideelahend sh
metoodika) hinnetest.
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis on pakkumuste hindamiskriteeriumidest
lähtuvalt parim.
8. VORMID
Pakkumise esitamiseks peab pakkuja esitama täidetud pakkumisel osalemise avalduse hankija
poolt koostatud vormil ja vabas vormis pakkumise sisukirjelduse vastavalt pakkumiskutse
punktile 5.
9. RAHASTAMINE
Hindamist rahastatakse ESF Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi „DoRa“ eelarvest.

