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Võru Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidavale hankele
„Logopeedilise abi 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 786 8805, 525 9707; e-post ulle.tillmann@voruvald.ee;
koduleht: www.voruvald.ee
Riigihanke eest vastutav ametiisik ja tema kontaktandmed:
Võru Vallavalitsuse haridusspetsialist Ülle Tillmann, tel 525 9707, e-post
ulle.tillmann@voruvald.ee.
Hankemenetluse liik:
lihtsustatud korras hange .

2. TEENUSE TEHNILINE KIRJELDUS
Võru Vallavalitsus ootab pakkumusi logopeedi teenuse osutamiseks ajavahemikus 01.10.201931.12.2019.
Teenuse pakkumise koht:
Orava Kool asukohaga Võru valla haldusterritooriumil. Nõustamine toimub kooli
ruumides.
Teenuse kirjeldus:
Logopeedilise abi teenus on suunatud Orava Kooli õpilastele koolieelse lasteasutuse rühma
lastele. Teenuse maht on kuni 8 tundi nädalas.
Logopeedilise abi teenus sisaldab ennekõike tööd lapsega, sh vajadusel kaasates lapsevanemaid
ja teisi Orava Koolis töötavaid õpetajaid, tööd dokumentatsiooniga (nt tulemuste analüüsimine
ja kokkuvõtete tegemine, nõustamise ettevalmistamine, muud nõustamise järeltegevused)
Logopeed lapse logopeedilise abi teenuse osutajana aitab Orava Koolis hinnata lapse kõne- ja
suhtlemisoskusi, annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna
loomiseks.
Teenus tellija: Võru Vallavalitsus.
Teenuse hinnanguline maht: 8 tundi nädalas.
Teenuse tellimine:
Teenuse osutamine peab toimuma regulaarselt, kuni 8 tundi nädalas.
Muud tingimused:

Teenuse osutaja peab tagama, et nõustamisteenuse osutaja omab erialast magistrikraadi või
sellele vastavat kvalifikatsiooni või logopeedi kutset.
Teenuse tellija tagab logopeedi tööks vajaliku eraldi ruumi, mille sisustus võimaldab töötada
eriealiste ja -vajadustega inimestega nii individuaalselt kui ka grupis.
Teenuse osutaja tagab teenuse osutamiseks vajaminevad esemelised, pildilised, tekstilised,
infotehnoloogilised ja instrumentaalsed hindamis- ja teraapiavahendid.
Hindamiskriteeriumid:
Pakkumuste hindamine toimub teenuse ühe nõustamistunni 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 hindamiskriteeriumid on:
1. Teenuse hind, mille osakaal on 80%.
Vastava kriteeriumi madalaim maksumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused
saavad proportsionaalselt vähem arvutades valemiga: madalaim maksumus/konkreetne
maksumus x osakaal.
2. Teenuse pakkuja varasem kogemus koolieelsetele lastele logopeedilise abi teenuse
osutamisel.
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: LOGOPEEDI TEENUS_ MITTE AVADA ENNE 23. septembrit 2019 enne
kella 10.00 või paberkandjal suletud ümbrikus märkega: LOGOPEEDI TEENUS _
PAKKUMUS_ MITTE AVADA ENNE 23. septembrit 2019.A. KELLA 10.00 Võru
Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605.

