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HINNAPÄRING KUULMIS-NÕUSTAMISTEENUSE OSUTAMISEKS
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Üldine info
Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi hankija) soovib hinnapakkumist kuulmisnõustamisteenuse korraldamiseks alates 01.01.2019-31.12.2019.
Hankija kontaktisikuks on Reelika Murd, e-post reelika.murd@saaremaavald.ee tel 452
5056.
Pakkumus esitada elektroonselt aadressile vald@saaremaavald.ee või posti teel Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93819 hiljemalt 12.12.2018
kell 16.00
Teenuse kirjeldus
Kuulmis-nõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille käigus tagatakse rahvastikuregistri
järgselt Saaremaa valla kuulmispuudega elanikele kuulmis-nõustamise teenus (edaspidi
teenus).
Teenuse eesmärk on tagada kuulmispuudega inimestele ja tema pereliikmetele nõustamine
kuulmisabivahendite
kasutamise
ja
hooldamise
ning
kuulmisabi
ja
kuulmisrehabilitatsiooniga seotud küsimustes.
Teenus sisaldab:
informatsiooni andmine kuulmisabi- ja kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta;
kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine (vajadusel ka kliendi kodus);
kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite õige kasutamise ja hooldamise õpetamine,
remondivõimaluste tutvustamine;
koostöö kuulmispuudega inimeste tööandjate, koolitajate, omavalitsuste sotsiaaltöötajate,
kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsioonikeskustega.
Teenuse prognoositav teenustundide maht 2019.a on 192 kuni 250 tundi.
Teenuse osutaja pakub teenust enda poolt valitud nõustamiseks sobivas ruumis.
Teenuse täpsem kirjeldus Hinnapäringule lisatud lepingu projektis.
Nõuded pakkujale
Pakkuja on juriidiline isik kelle põhikirjaliseks tegevuseks on sotsiaalteenuste osutamine.
Teenust osutatakse ca 16 tundi kalendrikuus.
Pakkuja peab tagama teenuse osutamiseks vastava kvalifikatsiooniga töötaja olemasolu.
Vajalik kuulmisnõustaja koolituse läbimist tõendav dokument.
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Mida pakkumus peab sisaldama
Teenuse pakkuja nägemust teenuse osutamisest.
Teenuse osutamise tunni hinda eurodes. Hind esitada koos käibemaksuga.
Kuulmisnõustaja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
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Läbirääkimised
Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimisi viib läbi Saaremaa
Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt.
Läbirääkimiste käigus räägitakse läbi esitatud hinnapakkumise osas ja käsitletakse tulevase
teenuslepingu tingimusi. Läbirääkimiste eesmärgiks on lepingu mahu, maksumuse ja
spetsiifiliste tingimuste täpsem määratlemine
Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide
esitatamist.
Juhul kui on peetud läbirääkimisi hinna üle, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist kõigile
läbirääkimistel osalenud pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.
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Hindamine
Hindamise kriteerium on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus arvestatakse
pakkumise madalaimat hinda.
Edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping teenuse
osutamiseks.

Lisainfo:
Hinnapäringule lisatud lepingu projekt.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marili Niits
Abivallavanem
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