Lähteülesanne
1. ÜLDINFO

1.1 Tellija asutus

Keskkonnaamet

1.2 Tellija kontaktisik

Margit Turb

1.3 Otsustusõiguslik isik

Riho Kuppart

1.4 Hanke nimetus

1.5 Hanke objekti lühikirjeldus
ja eesmärk

Erivajadustega noortele suunatud looduse interpreteerimise
vahendite komplekti väljatöötamine ja tiražeerimine
Nägemis- ja kuulmispuudega 6.–7. klassi õpilastele suunatud
looduse interpreteerimise vahendite komplekti „Meeltekohver“ koos
metoodilise juhendiga (edaspidi õppevahend) väljatöötamine ja
tiražeerimine. Õppevahendi kogus on eesti keeles 8 eksemplari ja
inglise keeles 2 eksemplari. Metoodiline juhend on tõlgitud lisaks
inglise keelele ka läti ja soome keelde.
Õppevahend tutvustab erinevaid kooslusi (mets, soo ja rannik) ning
on kasutatav aktiivõppe vormis välitingimustes (nt matkarajal)
erinevatel aastaaegadel.
Õppevahendit saavad kasutada ka sihtrühmast nooremad ja
vanemad inimesed ning tavakasutajad, kellel ei ole vastavat puuet.
Üldiseks eesmärgiks on parandada erivajadustega laste ja
täiskasvanute looduse kogemise võimalusi Lääne-Eestis.

1.6 Eeldatav maksumus km-ta1

65 000 EUR

1.7 Töö teostamise tähtaeg

20. oktoober 2020

1.8 Hankelepingu
rahastamisallikas

1.9 Maksetingimused

EL vahendid
struktuuritoetuste
kaudu

Interreg Central Baltic 2014-2020 projekt
„Nature Access to all“ (NatAc); projekti nr
786
CB786

25% Töö kogumaksumusest peale I etapi (õppevahendi sisulise
lahenduse väljatöötamine koos metoodikaga) tööde vastuvõtmist
25% Töö kogumaksumusest peale II etapi (õppevahendi
illustratsioonid, kujundus ja tõlked) tööde vastuvõtmist
50% Töö kogumaksumusest peale III etapi (õppevahendi
eksemplaride valmistamine , 10 tk) tööde vastuvõtmist

2. TEHNILINE KIRJELDUS TEENUSTE TELLIMISEL
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2.1 Teenuse tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus on esitatud eraldi dokumendina, Lisa 1

2.2 Miinimumnõuded teenuse
kvaliteedile ning viited
standarditele

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele, Lisa 1

2.3 Teenuse osutamise ajakava

I etapp: õppevahendi sisulise lahenduse väljatöötamine koos
metoodikaga – tähtaeg 20.05.2020
II etapp: õppevahendi kujundus ja tõlked – tähtaeg 28.07.2020
III etapp õppevahendi eksemplaride valmistamine (10 tk) – tähtaeg
20.10.2020

Riigihanke eeldatav maksumus on hankija/tellija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav
kogusumma (käibemaksuta), arvestades mh tõenäolisi hankelepingu alusel tulevikus tekkivaid
kohustusi ja hankelepingu uuendamist. Füüsiliste isikutega sõlmitavate lepingute korral tuleb eeldatava
maksumuse sisse arvestada ka tööandja maksud ja maksed.
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2.4 Teenuse osutamise koht

2.5 Teenuse osutamiseks
vajalikud spetsialistid

2.6 Teenuse osutaja kohustused
hankelepingu täitmisel

Eesti
Teenuse osutamiseks tuleb kaasata:
 Eripedagoogilise ettevalmistusega pedagoog, kellel on
vähemalt aastane kogemus kuulmispuudega laste
õpetamisel.
 Eripedagoogilise ettevalmistusega pedagoog, kellel on
vähemalt aastane kogemus nägemispuudega laste
õpetamisel.
 Graafiline disainer, kel on eelnev kogemus vähemalt kolme
ekspositsiooni või õppevahendi koostamisel.
 Illustraator, kel on vähemalt ühe lastele/noortele suunatud
teaviku illustreerimise kogemus.
 Loodusteadusliku kõrgharidusega spetsialist, kes on
koostanud vähemalt kolm loodust populariseerivat teavikut
(lisada link või viide).
 Tõlkija, kes on varasemalt tõlkinud vähemalt ühe
loodusalase teaviku eesti-inglise keele suunal.
Tööde teostaja on kohustatud viima Tellijaga läbi töökoosolekuid
planeeritava sisu, metoodika, tehnilise lahenduste, materjalide ja
tegevuste ajakava kooskõlastamiseks, vähemalt 1 koosolek etapi
kohta. Töökoosolekuid korraldab ja protokollib Tööde teostaja.
Õppematerjale tuleb enne lõplikku esitamist testida koostöös
tellijaga ja vajadusel korrigeerida.
Muud kohustused vastavalt töövõtulepingu tingimustele, Lisa 3

2.7 Tellija kohustused
hankelepingu täitmisel
2.8 Milliseid kulusid peab
osutatava teenuse hind
sisaldama
2.9 Keskkonnasäästlike nõuete,
sotsiaalsete kaalutluste või
innovatsiooni rakendamine
(täita vajadusel)

Vastavalt töövõtulepingu tingimustele, Lisa 3
Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on
vajalikud kogu töövõtulepingu täitmiseks (eurodes käibemaksuta).

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele, Lisa 1

3. TÄIENDAV INFO

3.1 Pakkujale kehtestatavad
nõuded

Pakkuja eelnev kogemus: pakkuja on viimase kümne aasta jooksul
teostanud vähemalt kolm ekspositsiooni või õppevahendit (täidetud
lepingute arv, maksumus). Lisada viited või lingid.
Nõuded spetsialistidele:
 Eripedagoogilise ettevalmistusega pedagoog, kellel on
vähemalt aastane kogemus kuulmispuudega laste
õpetamisel.
 Eripedagoogilise ettevalmistusega pedagoog, kellel on
vähemalt aastane kogemus nägemispuudega laste
õpetamisel.
 Graafiline disainer, kel on eelnev kogemus vähemalt kolme
ekspositsiooni või õppevahendi koostamisel. Lisada viited
või lingid.
 Illustraator, kel on vähemalt ühe lastele/noortele suunatud
teaviku illustreerimise kogemus. Lisada viited või lingid.
 Loodusteadusliku kõrgharidusega spetsialist, kes on
koostanud vähemalt kolm loodust populariseerivat teavikut.
Lisada viited või lingid.
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Tõlkija, kel on vähemalt ühe loodusalase teaviku tõlkimise
kogemus eesti-inglise suunal. Lisada viited või lingid.

3.2 Hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumid on esitatud eraldi dokumendina, Lisa 2

3.3 Pakkuja poolt esitatavad
dokumendid

Pakkuja esitab:
1. Hanke elluviimise meeskonnaliikmete nimed, nende rollijaotus
ning kvalifikatsiooni ja kogemuse kirjeldus (viited) – millise
kvalifikatsiooni, kogemuse ja profiiliga inimesi kaasatakse
õppevahendi väljatöötamisse ning milline on nende roll.
2. Õppevahendi kontseptsioon ja tehniline teostus – õppevahendi
sisu, materjalide ja tehniliste lahenduste kirjeldus, sihtrühmale
vastavus (selgitada, kuidas konkreetne lahendus vastab nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste vajadustele).
3. Detailne eelarve – töö etappide kaupa esitada detailne eelarve
koos maksumuse (summa ilma käibemaksuta) ja lühiselgitusega.
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