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Võru Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidavale hankele
„Koolipsühholoogi teenuse sisseostmine“ perioodil 01.10.2019 kuni 31.12.2019.a.
Hankemenetlus viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevas pakkumuskutses
esitatule.
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ÜLDANDMED
HANKIJA nimi ja andmed:
Võru Vallavalitsus, registrikood 77000393, aadress Võrumõisa tee 4a Võru linn Võru
maakond 65605; telefon 78 68 805, 52 59 707; e-post ulle.tillmann@voruvald.ee;
koduleht: www.voruvald.ee
Riigihanke eest vastutav ametiisik ja tema kontaktandmed:
Võru Vallavalitsuseharidusspetsialist Ülle Tillmann, tel 52 59 707, e-post
ulle.tillmann@voruvald.ee.
Hankemenetluse liik: Lihtsustatud korras hange .

2. TEENUSE TEHNILINE KIRJELDUS
Võru Vallavalitsus ootab pakkumusi koolipsühholoogi teenuse osutamiseks ajavahemikus
01.10.2019-31.12.2019.a.
Teenuse pakkumise kohad: Puiga Põhikool, Kääpa Põhikool, Osula Põhikool ja Orava Kool
asukohaga Võru valla haldusterritooriumil. Nõustamine toimub kooli ruumides, teenuse
osutamiseks tagab tellija eraldi ruumid koolihoonetes kohapeal.
Teenuse kirjeldus: Haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate
ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoogi töö
valdkonnad ( ei ole ammendav loetelu): psüühilised protsessid, isiksus, vaimse tervise
probleemid, emotsionaalsed probleemid, isiklik elu, suhtlemis- ja käitumisprobleemid, kriisid
jms. Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja juhib sekkumisi,
töötab koostöövõrgustikus koos teiste erialade spetsialistidega.
Teenuse sisu on töö klientidega (õpilased, lapsevanemad, õpetajad), koostöö teiste
tugispetsialistidega, töö dokumentatsiooniga (nt uuringu tulemuste analüüsimine ja
kokkuvõtete tegemine, nõustamise ettevalmistamine ja muud järeltegevusi jne)
Teenus tellija: Võru Vallavalitsus.
Teenuse hinnanguline maht: kuni 35 tundi nädalas.
Teenuse tellimine:
Teenuse osutamine peab toimuma hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pärast Tellija poolt
töökäsu andmist.
Muud tingimused:
Teenuse osutaja peab omama erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või
koolipsühholoogi kutset.
Teenuse osutaja tagab teenuse osutamiseks vajaminevad materjalid ( näiteks testid jne.)

Hindamiskriteeriumid:
Pakkumuste hindamine toimub teenuse ühe tunni maksumuse alusel.
Pakkuja esitab pakkumuses Teenuse maksumuse 1 (ühe) tunni hinna ilma käibemaksuta.
Ühtlasi märgib pakkuja, kas teenuse pakkuja on käibemaksukohuslane või mitte, märkides ära
käibemaksukohuslase numbri.
Pakkumuste maksumuste hindamisekriteeriumid on:
1) Teenuse hind, mille osakaal on 60%.
Vastava kriteeriumi madalaim maksumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused
saavad proportsionaalselt vähem arvutades valemiga: madalaim maksumus/konkreetne
maksumus x osakaal.
2) Teenuse pakkumise kiirus, mille osakaal on 40% – pakkuja märgib oma pakkumuses.
Teenuse pakkumise võimaliku kiiruse alates tellija poolt töökäsu saamisest.
Teenuse pakkumise kiirus 5 tööpäeva annab 10 punkti.
Teenuse pakkumise kiirus 4 tööpäeva annab 20 punkti.
Teenuse pakkumise kiirus 3 tööpäeva annab 30 punkti
Teenuse pakkumise kiirus 1 tööpäev annab 40 punkti.
Pakkumusele kõikide ridade eest antud punktid liidetakse. Edukaks tunnistatakse hanke osa
suhtes pakkumus, mis saab kõige rohkem punkte.
Pakkumine tuleb esitada Võru Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@voruvald.ee kirja
pealkirjaga: KOOLIPSÜHHOLOOGI TEENUSE_ MITTE AVADA ENNE 23.09.2019 enne
kella 10.00 või paberkandjal suletud ümbrikus märkega: KOOLIPSÜHHOLOOGI TEENUS _
PAKKUMUS_ MITTE AVADA ENNE 23.09.2018.A. KELLA 10.00 Võru Vallavalitsusele
aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn 65605

