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Pakkumuse esitamise ettepanek
 

Kaitseministeerium teeb ettepaneku esitada pakkumus catering-teenuse osutamiseks. 
 
1. Hanke objekt
1.1.        Hanke objektiks on Kaitseministeeriumi korraldatavate erineva sisuga ürituste tarbeks catering-
teenuse tellimine. Valdavalt on tegemist kohvipauside, suupistetega püstijala vastuvõttude ning  buffee-
stiilis lõuna- ja õhtusöökidega ning üritustel osalejate arv on enamasti vahemikus 20-150.
1.2.        Hange korraldatakse raamlepingute sõlmimiseks.
1.3.        Teenuse kirjeldus, nõuded teenusele:
1.3.1. Tellitav teenus hõlmab kõiki asju ja toiminguid, mis on vajalikud erineva sisuga ürituste 
nõuetekohaseks teenindamiseks, sealhulgas 
-        toidu valmistamine vastavalt kokku lepitud menüüle, kusjuures pakkuja peab olema valmis 
arvestama erinõuetega taimetoitude ning allergikutele ja diabeetikutele sobilike menüüde koostamisel;
-        toidu transport ürituse toimumise kohta; 
-        toitlustuse korraldamiseks vajalik mööbel (lauad nii püstijala vastuvõttudeks kui ka laua ääres 
istumisega üritusteks, toolid, serveerimislauad jmt);
-        nõud, laudlinad, salvrätikud jmt;
-        mööbli paigaldamine, laudade katmine;
-        lauakaunistused, lilleseaded;
-        telgid või varjualused väliüritusteks; 
-        serveerimislaudadel sildid toitude nimetustega eesti ja/või inglise keeles;
-        toidu (suupistete ja jookide) pakkumine nii kandikutelt kui taldrikteenindusega lauas;
-        üritusejärgne koristus koos prügi äraveoga.
1.3.1.1. Iga konkreetse üritusega kaasnevad asjad ja toimingud määratletakse hankija tellimustes. 
Hankijal on õigus tellida ka punktis 1.3.1. nimetamata teenusega kaasnevaid asju ja toiminguid.
1.3.2. Pakkuja peab määrama projektijuhi, kes vastavalt tellija soovile ja ürituste eripärale pakub toimuva 
ürituse jaoks sobivaima lahenduse, vajadusel või tellija soovil juhendab teenindajaid ürituse 
ettevalmistamisel selle toimumiskohas ning on tellijale kättesaadav kogu ürituse toimumise aja.
1.3.3. Üritust teenindavad teenindajad peavad
1.3.3.1. olema professionaalsed, tundma teenindusstandardeid ning etiketi- ja protokollireegleid;
1.3.3.2. oskama eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt kesktasemel;
1.3.3.3. olema ühtselt ja korrektselt riietatud;
1.3.3.4. oskama anda teavet pakutava toidu koostisosade kohta.
 
2. Nõuded pakkujale
2.1.        Pakkuja peab omama kehtivat Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud hanke objektiks oleva 
teenuse osutamiseks nõutavat tegevusluba. 
2.1.1. Pakkuja esitab tegevusloa koopia.
2.2.        Pakkuja peab olema pakkumuse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul osutanud teenust vähemalt 6 
korral suupistetega püstijala vastuvõtul ja 6 korral buffee-stiilis lõuna- või õhtusöögil, kusjuures üritusel 
osalejate arv peab olema igal korral olnud vähemalt 50 inimest. 
2.2.1. Pakkuja esitab ürituste nimekirja koos lühikirjelduse, toitlustatavate arvu, teenuse tellija nime ja 
esindaja kontaktandmetega. Hankijal on õigus otsuste tegemisel arvestada teenuse tellijate hinnangutega 
pakkuja teenusele.
2.3.        Pakkuja peab omama või tal peab olema võimalus kasutada kokkuleppe alusel hanke objektiks 
oleva teenuse nõuetekohaseks ja kvaliteetseks osutamiseks vajalikke ruume, töötajaid, inventari, 
töövahendeid, transpordivahendeid, seadmeid, tehnilist varustust jne.  
2.3.1. Pakkuja esitab vastava kirjaliku kinnituse.
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2.4.        Pakkujal ei tohi olla pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga riiklike maksude või 
sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi 
võlga, mis ületab 100 eurot ning ta ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel. Hankest ei kõrvaldata 
pakkujat, kellel on maksuvõla tasumine ajatatud ja tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus 
kuud, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
2.4.1. Hankija kontrollib pakkuja eeltoodud tingimustele vastavust Maksu- ja Tolliameti avalike andmete 
ja Äriregistri andmete põhjal.
 
3. Pakkumuste hindamine
3.1. Pakkumuste hindamise kriteeriumid ja osakaalud:
3.1.1. näidispakkumuse maksumus – 80 punkti;
3.1.1.1. madalaima kogumaksumusega pakkumusele antakse 80 punkti, teised saavad punkte 
proportsionaalselt vähem (madalaima pakkumuse hind jagatakse võrreldava pakkumuse hinnaga ning 
korrutatakse arvuga 80);
3.1.2. kogemus – 20 punkti;
3.1.2.1. 12 viimase kuu jooksul kõige rohkem üle 150 toitlustatavaga püstijala vastuvõtte ja buffee-stiilis 
lõuna- või õhtusööke teenindanud pakkujale antakse 20 punkti, teised saavad punkte proportsionaalselt 
vähem (võrreldavas pakkumuses toodud kordade arv jagatakse enim üritusi teenindanud pakkuja esitatud 
kordade arvuga ning korrutatakse arvuga 20); 
3.1.2.2. pakkuja esitab punktis 
3.1.2.1. toodud tingimustele vastavate ürituste nimekirja koos   lühikirjelduse, toitlustatavate arvu, 
teenuse tellija nime ja esindaja kontaktandmetega. 
3.2. Punkte arvestatakse täpsusega 2 kohta pärast koma. 
 
4. Raamlepingute sõlmimine
4.1. Raamlepingud sõlmitakse kuni viie pakkumuste hindamisel enim punkte saanud pakkujaga. Juhul, 
kui mitu pakkumust saavad ühepalju punkte sõlmitakse leping pakkujaga, kelle pakkumuse 
kogumaksumus on väiksem.
4.2.  Raamlepingu eelnõu on lisatud käesolevale pakkumuse esitamise ettepanekule.
 
Pakkumuse esitamise ettepaneku sisu kohta saab selgitusi saates päringu e-posti aadressil katrin.
vesi@kaitseministeerium.ee.
 
Pakkumus palume esitada hiljemalt 05.07.2017 kell 14 e-posti aadressil katrin.vesi@kaitseministeerium.
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Ostra
Julgeoleku- ja haldusosakonna juhataja

 
  
  

 
 
Lisa: 1. Andmed näidispakkumuse koostamiseks

2. Raamlepingu eelnõu
 

Katrin Vesi +372 717 0242
Katrin.Vesi@kaitseministeerium.ee

 
 


