
     

PAKKUMUSKUTSE 
Alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära riigihange (väikeost) 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1 HANKIJA Sotsiaalkindlustusamet 

Registrikood 70001975 

Endla 8, Tallinn 15092 

info@sotsiaalkindlustusamet.ee  

1.2 Hanke nimetus ja maksumus  „Supervisiooni teenus Riikliku perelepituse 

baaskoolitusel osalejatele“  

Hanke eeldatav rahaline maht koos kõikide maksudega on 

kuni 10 000 eurot. 

Töö teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 

toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse 

vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi 

loomine” raames. 

1.3 E-posti aadress teabe saamiseks rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee  

1.4 Pakkumuste esitamise tähtaeg   Hiljemalt 01.08.2022 kell 9.00. Pärast nimetatud tähtaega 

esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.  

1.5 E-posti aadress pakkumuste 

esitamiseks 

rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee  

1.6 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg 

(pakkumuste esitamise tähtajast 

arvates) 

30 päeva. Pakkumuse esitamisega loetakse, et pakkumus on 

jõus vähemalt nimetatud ajavahemikul ning pakkuja ei pea 

pakkumuse jõusoleku tähtaega pakkumuses eraldi märkima 

(võib märkida, kui see on eelnimetatust pikem)  

1.7 Hanke eeldatav ajakava ja 

hankelepingu täitmise tähtaeg 

1. Pakkumuste esitamine – punktis 1.4. sätestatud 

tähtajaks; 

2. Hankelepingu täitmine/kehtivus – 01.03.2023.  

1.8. Hanke ese ehk teenuse kirjeldus Väikeostu raames otsitakse teenuse pakkujaid, kes 

hakkavad osutama supervisiooni teenust Riikliku 

perelepituse baaskoolitusel osalejatele perioodil 08.08.2022 

kuni 01.03.2023. Koolituse täpse ajakava leiab 

dokumendist Lisa 2.  

Hankija eesmärgiks on sõlmida kombineeritud individuaal 

(70% osakaal) -ja grupisupervisiooniteenuse (30% osakaal) 

osutamiseks kuni 4 teenuseosutajaga lepingud.  

Lepingus määratakse kindlaks  supervisooniteenuse  (töö) 

osutamise tingimused. Kõikide lepingute maksimaalne 

rahaline maht on kokku 10 000 eurot koos kõigi maksudega.  

Supervisiooniteenuse eesmärgiks on professionaalselt 

toetada Perelepituse riiklikul baaskoolituse I, II ja III grupis 

osalejate toimetulekut praktika sooritamise perioodil, et 

ennetada konfliktsete osapooltega töötamise korral 

läbipõlemist ning suurendada teadlikkust perelepitaja 

rollist ja mõjust sihtgrupile.  
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Koolitusel saab perelepitusalase väljaõppe 60 inimest, kes 

omakorda jagunevad I (20 osalejat), II (20 osalejat) ja III 

(20 osalejat) grupiks.  

Hankeperioodi alguseks on pooled koolitusel osalejad juba 

osaliselt või täielikult koolituse lõpetanud, st hanke 

sihtgrupp on hinnanguliselt 30 koolitatavat. 

Praktikat sooritatakse üleriigiliselt.  

 

Palume esitada omapoolne visioon teenuse eeldatavast 

mahust nii individuaalse supervisiooni kui ka 

grupisupervisiooni kohta koolitusperioodi vältel 

pakkumuskutse lisas (Vorm 1).  

 

Teenuse osutamise tingimused 

Hankijal ei ole kohustust tellida teenust lepingu 

maksimaalses mahus. Tegelikult tellitavate teenuste maht 

sõltub teenuseid saavate isikute arvust ja vajadusest ning 

neile osutatud teenuste mahust (seetõttu võib lepingu maht 

kujuneda erinevaks), kuid see ei tohi ületada hanke 

eeldatavat mahtu.  

Teenust tellitakse ja osutatakse vajaduspõhiselt, kuid 

hankelepingus kirja pandud mahtu silmas pidades. 

Tellimuseks loetakse Perelepituse riiklikul baaskoolitusel 

osaleja tehtud pöördumist teenuse osutamiseks ja vastavalt 

pöördumisele teenuse osutamist. Tellimused kajastatakse 

kalendrikuu põhiselt Sotsiaalkindlustusametile (SKA) 

esitataval aktil või aruandel ja arvel. 

Lepingu kestel on vajadusel võimalus teha täiendusi teenuse 

osutamise ajakava ja graafiku osas (visioonil esitatud), mis 

lepitakse kokku kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. 

Supervisiooniteenust osutatakse nii individuaalselt kui ka 

grupile. Individuaalse teenuse puhul pöördub Perelepituse 

riiklikul baaskoolitusel osaleja pöördub e-maili teel või 

telefonitsi endale sobiva teenuseosutaja poole ja lepib 

kokku nõustamise aja. Teenuseosutaja peab tagama 

superviseeritavale vaba aja kuni kahe nädala jooksul 

päringu tegemisest. Individuaalset supervisiooniteenust 

osutatakse eesti keeles ning nii kontaktkohtumisena 

(toimumise koht poolte kokkuleppel) kui ka teenuseosutaja 

ja teenust kasutava töötaja omavahelisel kokkuleppel 

veebinõustamisena. Grupi supervisiooniteenust osutatakse 

eesti keeles ning nii kontaktkohtumisena teenuseosutaja või 

teenuse hankija juures kui ka omavahelisel kokkuleppel 

veebinõustamisena. 

Sotsiaalkindlustusamet tellijana kinnitab läbiviidud 

supervisiooni koos superviisorilt saabunud arvega. 

Üheks supervisooniseansiks on individuaalse teenuse 

korral 90 minutit ning grupiteenuse korral koos pausidega 



     

3 tundi (180 minutit). Kaalutletud otsuse ja mõjuva 

vajaduse korral võib erandkorras nõustamisi olla rohkem. 

Superviisori roll on anda koolituse lõpus 

superviseeritavatele positiivne või negatiivne hinnang, et 

kinnitada/ümber lükata koolitusel osaleja valmisolekut 

perelepitajana töötamiseks, mis on üheks eelduseks 

perelepitusalase väljaõppe lõpetamiseks. Hinnang tuleb 

esitada vormil, mille koostab hankija. 

 Pakkumuskutse lisad  Lisa 1 –Hankelepingu/teenuse osutamise lepingu projekt 

Lisa 2 – koolitusprogrammi ajakava 

Vorm 1 - Pakkumus, mis hõlmab teenust vahetult 

osutava isiku CV-d, teenuse kirjeldust ja pakkumuse 

maksumust.   

 Dokumentide ja andmete 

loetelu, mille pakkuja esitab 

pakkumuse koosseisus  

1. Teenust osutava superviisori CV (Vormil 1 punktis 3 

esitatud andmetega kas samal vormil või eraldi 

dokumendina) 

2. Nägemus (visioon) teenuse osutamisest (Vormil 1) 

2. Pakkumuse maksumus (Vormil 1) 

3. Ärakirjad superviisori haridust ja superviisori 

väljaõppe läbimist tõendavatest dokumentidest  

1.10 Pakkujale ja pakkumusele 

kehtestatavad nõuded 

1. Juriidilisest isikust pakkuja teenust vahetult osutaval 

superviisoril peab olema kõrgharidus ja läbitud superviisori 

väljaõpe, mis vastab ANSE (Association of National 

Organisations for Supervision in Europe) või mõne muu 

rahvusvaheliselt tunnustatud superviisori väljaõppe 

standardile ning omab vastavat tunnistust. 

2. Juriidilisest isikust pakkuja teenust vahetult osutaval 

superviisoril peab olema praktiline kogemus lepitaja 

superviseerimisel viimase 3 aasta jooksul vähemalt 6 korral. 

1.11 Hindamiskriteeriumid Maksumuse osakaal 70%. Maksumuse korral hinnatakse 

teenuste (individuaalsupervisiooni ja grupisupervisiooni) 

keskmist maksumust.  

Superviisori perelepitaja/nõustaja/peredega töö 

superviseerimise kogemuse osakaal 30%.  

Hankija tunnistab edukaks kuni 4 kõrgeima punktisumma 

saanud pakkujat. Kui pakkumuse esitab juriidiline isik 

mitme nõustajaga, toimub vastavaks tunnistamine ja 

hindamine iga esitatud meeskonnaliikme põhiselt. 

 

 

2. JUHISED PAKKUMUSE KOOSTAMISEKS JA ESITAMISEKS 

2.1. Töömahtude kontrollimine. Pakkuja kohustub kontrollima pakkumuskutses sätestatud teenuste ja 

tööde kirjeldust, koguseid ja mahtusid ning koostama pakkumuse arvestusega, et pakkumuse 

maksumus sisaldaks kõiki töid ja teenuseid (sh vajadusel asju), mis on vajalikud hankelepingu 

nõuetekohaseks täitmiseks ning pakkumuskutses kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.  

2.2. Pakkumuse koostamise kulud. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ja 

esitamisega seotud kulud. 



     

2.3. Pakkumuskutse kohta täiendava teabe saamine. Pakkumuskutse kohta saab selgitusi ja täiendavat 

teavet, edastades küsimuse punktis 1.3. märgitud e-posti aadressil. Hankija esitab selgitused 

pakkumuskutse kohta e-posti teel kõikidele pakkumuskutse saanud isikutele 3 (kolme) tööpäeva 

jooksul selgitustaotluse saamisest arvates. Hankija ei ole kohustatud vastama selgitustaotlustele, 

kui selgitustaotluse laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt ühte 

tööpäeva.  

2.4. Pakkumuse esitamine. Pakkumus tuleb esitada punktis 1.4. märgitud tähtajaks punktis 1.5. 

märgitud e-posti aadressile.  

2.5. Pakkumuse esitamise vorm ja esindusõigus. Pakkuja esitab pakkumuse kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis, st pakkumus ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud. Pakkuja soovil võib 

pakkuja pakkumuse allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui pakkumuse on esitanud või 

allkirjastanud isik, kes ei ole pakkuja seaduslik esindaja, eeldab hankija, et pakkumus on tehtud 

pakkuja nimel ning esindajal on volitus pakkumuse esitamiseks (TsÜS § 116 lg 2; § 118 lg 2).  

2.6. Pakkumuse koosseis. Pakkumuse koosseisus esitab pakkuja kõik dokumendid ja andmed, mille 

loetelu on esitatud punktis 1.9. 

2.7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg. Pakkumus peab olema jõus vähemalt punktis 1.6. märgitud tähtaja 

jooksul.  

2.8. Ärisaladus. Kui pakkumus sisaldab ärisaladust, esitab pakkuja teabe selle kohta, millist 

pakkumuses sisalduvat teavet loeb pakkuja enda ärisaladuseks ning põhjendab teabe ärisaladuseks 

määramist kooskõlas RHS § 111 lõikega 5. Kui pakkuja ei ole pakkumuses esitanud teavet selle 

kohta, kas ja milline osa tema pakkumisest on ärisaladus, ei ole hankijal kohustust pakkumuses 

sisalduvat teavet ärisaladusena käsitelda.  

2.9. Pakkumuste avamine. Pakkumuste avamine ei ole avalik ning pakkumuste avamise kohta 

protokolli ei koostata.  

2.10. Läbirääkimised. Hankijal on õigus vajadusel pidada pakkujatega pakkumuste üle läbirääkimisi. 

Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik ning juhul, kui hankijal pakkumuse osas 

küsimusi ei teki, võib hankija teha otsuse pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta 

ilma läbirääkimisi pidamata. Kui hankija peab läbirääkimiste pidamist vajalikuks, tagab hankija 

läbirääkimiste pidamisel pakkujate võrdse kohtlemise ja lähtub järgnevast korrast: 

2.10.1. Läbirääkimiste vorm. Hankijal on õigus läbirääkimisi pidada e-posti teel või suuliselt. 

Suuliste läbirääkimiste korral koostatakse läbirääkimiste kohta protokoll, mille 

allkirjastavad vähemalt üks hankija esindaja ja vähemalt üks pakkuja esindaja; 

2.10.2. Läbirääkimiste sisu. Läbirääkimiste esemeks olevad tingimused määrab hankija, see-

juures on läbirääkimisi lubatud pidada nii pakkumuse sisu kui pakkumuse maksumuse 

üle. Hankijal on õigus loobuda ühest või mitmest pakkumuses kirjeldatud teenusest, tööst 

või  asjast või vähendada nende mahtusid või koguseid, sõltumata põhjusest (näiteks, 

pakkumuse kogumaksumus ületab hankija eelarvelised võimalused vm põhjused), 

seejuures ka täielikult loobuda selliste teenuste, tööde või asjade tellimisest või ostmisest 

või vajadusel tellida sellised teenused, tööd või asjad kolmandatelt isikutelt; 

2.10.3. Konfidentsiaalsus. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning nende sisu ei avaldata 

teistele pakkujatele ega muudele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel; 

2.10.4. Korrigeeritud pakkumuse esitamine. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus teha 

pakkujatele ettepanek korrigeeritud pakkumuse esitamiseks. Juhul, kui pakkuja ei esita 

hankija määratud tähtajaks korrigeeritud pakkumust, loetakse, et kehtib pakkuja poolt 

esialgselt esitatud pakkumus.  

2.11. Pakkumuste vastavuse kontroll. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab 

pakkumuskutses sätestatud nõuetele või kui selles  ei esine sisulisi kõrvalekaldeid pakkumus-

kutses sätestatud tingimustest. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui a) pakkumus sisuliselt ei 

vasta pakkumuskutses sätestatud tingimustele või b) pakkumuse maksumus ületab hankija 

eelarvelised võimalused.  



     

2.12. Hindamiskriteeriumid. Hankija tunnistab edukaks kuni kuue teenuse osutaja pakkumuse, mis 

said enim hindamispunkte. Hanke maksimaalne hindamispunktide summa on 100. 

Hindamispunktide leidmiseks summeeritakse erinevate kriteeriumide osas pakkumusele 

omistatud väärtuspunktid. Pakkumuste hindamiskriteeriumid ja nende suhteline osakaal 

väärtuspunktides on alljärgnev: Maksumuse osakaal 70% Superviisori lepitaja 

superviseerimise kogemuse osakaal 30% 

Pakkumuse maksumuse hindamine (70% kujunemine). Kõige rohkem hindamispunkte saab 

madalaima maksumusega pakkumus, teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt 

vähem, seejuures maksimumpunktide arv pakkumuse maksumuse eest on 70 punkti. 

Hindamispunktid pakkumuse osas = 70* (madalaima maksumusega pakkumus/ pakkuja 

pakkumuse maksumus).  

Pakkumuste võrdlemisel võetakse aluseks pakkuja poolt Vormil 1 kogukulu ehk 

lõppmaksumust, st teenuse hind koos kõikide õigusaktidest tulenevate maksudega (sh 

käibemaks juriidilisel isikul). Hinnatakse teenuste (individuaalsupervisiooni ja 

grupisupervisiooni) keskmist maksumust. 

Kogemuse hindamine. Kui pakkuja teenust osutaval isikul on viimase 3 aasta jooksul  

 Kuni 1 aasta kogemust lepitaja superviseerimisega, saab ta 6 punkti.  

 1 kuni 3 aastat kogemust lepitaja superviseerimisega, saab ta 15 punkti  

 üle 3 aasta kogemust lepitaja superviseerimisega, saab ta 30 punkti 

2.13. Pakkujate teavitamine. Hankija teavitab pakkujaid hanke tulemustest 3 (kolme) tööpäeva jooksul 

vastava otsuse tegemisest arvates, RHS § 47 sätestatud korras.   
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