
Otsime Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi videoteenuste koostööpartnerit 

Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium  ning Euroopa Komisjon korraldavad 22.-27. 

septembril Tallinnas 29. Euroopa noorte teadlaste konkurssi. Otsime Euroopa Liidu noorte teadlaste 

konkursi videoteenuste koostööpartnerit.  

Tegemist on lihtsustatud korras tellitatava teenusega (CPV koodid 92111220-0, 92111300-5). 

Teenuse hankijaks on SA Eesti Teadusagentuur. 

Videoteenuste loetelu EUCYS 2017 raames: 

 

Kuupäev  Üritus ja 
toimumiskoht 

Kirjeldus 

23.09.17 Avatseremoonia, 
Dvigatel restoran 

Pakkujal tuleb luua 10 minutiline Eestit tutvustav videoklipp. Video 
on inglise keeles. Videos peavad kajastuma järgmised teemad:  

 Eesti teadus (teadushooned, ülikoolid, Robotkala, Research 
Estonia) ja tehnoloogia, 

 Eesti innovatiivsus, nt kaadrid maailmamastaabis edukatest 
ettevõtetest (nt Skype, Transferwise), 

 Eesti digi- ja e-teenuste tutvustamine, 

 Valik olulistest vaatamisväärsustest Tallinnas ja mujal Eestis, 

 Loodusvaated (raba, Peipsi järv, pankrannik, erinevad 
aastaajad vm), 

 Eestlaste vabaajategevused (saun, matkamine, festivalid, toit 
jms). 

Videos rändab inglise keelt kõnelev päevajuht läbi erinevate Eesti 
kontekstis aktuaalsete teemade, ettevõtete, maastike, linnade, 
põnevate ja eriliste vaatamisväärsuste, tutvustades neid 
rahvusvahelisele seltskonnale läbi humoorikate monoloogide, 
naljakate seikade ja noortepärase suhtlusstiili.  
Video lõpp tuleb lahendada efektiga, kus  päevajuht astub videolt 
lavale.  Kõneleja tekst tuleb videole lisada subtiitritena. Lisaks peab 
iga vahetuva kaadri juures olema tekst, mis objektiga on tegu ning 
kus see asub. Videote filmimisel võib kasutada juba eelnevalt loodud 
videomaterjali ja green-screen taustasid.  
Videos tuleb kasutada ürituse visuaalse graafika elemente, mille 
sisendi annab hankija.  
Pakkuja kujundab video helitausta.  
Video eesmärk on kõnetada 17-19 aastaseid noori teadlasi ja nende 
saatjaid. Sisu peab olema kaasahaarav, humoorikas ja orienteeritud 
sihtrühmale.   
Pakkuja esitab pakkumuses oma video idee- ja ajakavandi. Lõplik 
video produktsioon ja valitud teemad kinnitatakse koostöös 
hankijaga. 
 
Ürituse jooksul toimub ajavahemikus kell 12.25-12.45 
delegatsioonide tutvustamine. Laval asuv ekraan on tutvustuse ajaks 
jagatud kaheks, kus ühel pool kuvatakse otsepilti delegatsioonist ja 
teisel ekraanil näidatakse lippu kuni selle langetamiseni. 
Igat delegatsiooni (kokku umbes 40 riiki) tuleb 10-15-sekundi jooksul 
otseülekandena kuvada ürituse laval asuvale ekraanile. Korraga 



peavad pildis olema kõik delegatsiooni liikmed (kokku umbes 6-7 
inimest).  
Teisel ekraanil on delegatsiooni tutvustamisklipiga samaaegselt 
kuvatud Dvigateli teise korruse piirete külge kinnitatud osalevate 
riikide lipud. Iga lipp on kaadris paralleelselt delegatsiooni 
tutvustamisega, kuni lipu langetamiseni. Kui kaadrisse tuleb järgmine 
delegatsioon, näidatakse selle riigi lippu jne.  
Mõlemas otsepildis peab olema tekstina kirjas riigi nimi, mis 
parasjagu kaadris on. Delegatsiooni tutvustavates kaadrites peab 
videopildil diskreetselt näha olema ka ürituse logo ja eelnevalt välja 
töötatud ürituse graafilised elemendid (sisend hankijalt).  
Delegatsioonid ja lipud paigutatakse hankija süsteemi alusel ning see 
info edastatakse üritusele eelnevalt videoteenuste pakkujale. 
Pakkuja peab tagama vähemalt kahe videooperaatori olemasolu 
üritusel.  
Avatseremooniast tuleb teha otseülekanne hankija koduleheküljel 
www.eucys2017.eu ning seda peab olema võimalik embed-ida ka 
teistesse internetiporaalidessse. Avatseremoonia ülekanne tuleb 
salvestada ja ülekanne Hankijale kättesaadavaks teha. 
 

23.-
25.09.17 

EUCYS 2017 konkurss 
SpaceX 
sündmuskeskuses 

Pakkujal tuleb teha kaks 1-minutilist intervjuud iga konkursil osaleva 
projekti autoritega tema projekti sisust. Konkursil osalejad räägivad 
oma projektist 1 minuti inglise keeles ning 1 minuti oma emakeeles.  
 
Lisaks filmitakse igas projektis osalejaid 10 sekundit ilma helita 
klipina, mida saab kuvada ekraanil autasustamistseremoonial juhul, 
kui nad osutuvad auhinnasaajateks. 
 
Konkursil osaleb 90 projekti, igal projektil on autoreid 1-3. 
Kõik klipid tehakse hankijale kättesaadavaks hiljemalt 25. septembri 
õhtul. Pakkuja tagab videote salvestamiseks ja hiljem nende 
kättesaadavaks tegemiseks suurele auditooriumile sobiliku 
salvestuskeskkonna. 
 
Pakkuja meeskonnas on videote salvestamiseks operaator, 
intervjueerija ja projektijuht. 

23.09.17 Kohtumisõhtu, 
Energia 
Avastuskeskus 

Üritusele eelnevalt tuleb green-screen taustal filmida kuni 2-
minutiline videoklipp ürituse õhtujuhist, kes esitab tantsu. Videoklipi 
loomise raames tellitakse järgnevad tööd: 

 Kuni kaks minutit pikk videoklipp. Tants on kombineeritud 
erinevate EL riikide rahvustantsudele iseloomulikest 
liigutustest (kuni 10 erinevat liigutust). Filmida tuleb ühte 
inimest üldplaanis. Koreograafia luuakse hankija poolt. 
Helitausta valiku teeb hankija. Selle kasutusõigused jm 
seonduva hangib pakkuja; 

 Videotaustade loomine. Tantsule taustaks kuvatakse iga 
liigutuse ajal kaadreid liigutuse päritolumaast (nt lipp või 
riigile iseloomulik hoone). Taustakaadrid on staatilised ja 
mitte animeeritud. Pakkuja loob vastavalt hankija sisendile 
10 tausta; 

http://www.eucys2017.eu/


 Pakkuja monteerib ja helindab loodud video ja taustad üheks 
tervikuks.  

23.09.17 Kohtumisõhtu, 
Energia 
Avastuskeskus 

Energiakeskuses tuleb ürituse lõppedes orienteeruvalt ajavahemikus 
21.30-21.45 filmida Energia Avastuskeskuse Välgusaalis ühistantsu, 
mida juhendab õhtujuht ning mida tantsivad ürituse ca 300 osalejat. 
Tantsu tehakse koos kõigi osalejatega läbi vähemalt 3 korda. Filmitud 
videolõiku planeeritakse osalejatele näidata ürituse lõpetamisel 26. 
septembril. Videoklipp peab olema valminud ja hankijani toimetatud 
25. septembriks. Klipile tuleb lisada ürituse nimi, toimumise koht ja 
kuupäev. Pakkuja peab tagama vähemalt kahe videooperaatori 
olemasolu  tervel üritusel. 

26.09.17 Auhinnatseremoonia, 
Estonia Kontserdisaal 

Kell 11.00-13.00 toimub Estonia Kontserdisaalis auhinnatseremoonia. 
Auhinnatseremoonial tuleb pakkuda kvaliteetset operaatoriteenust. 
Pakkuja peab tagama vähemalt kahe videooperaatori olemasolu 
üritusel.  
Otsepildis tuleb laval asuvale ekraanile kuvada lähivõtted president 
Kersti Kaljulaidi ning Euroopa Komisjoni volinik Carlos Moedase 
kõnedest (planeeritud aeg vahemikus 11.05-11.15). Avakõnede 
järgselt (kell 11.15-12.25) toimub auhinnakategooriate 
väljakuulutamine ja võitjate autasustamine. Võitjad peavad  
otsepildis olema ajal, mil nad on lavale jõudnud ning üle antakse 
auhind. Auhindade üleandmiste järgselt toimub ca kell 12.35-12.40 
lipu üleandmise tseremoonia. Lipu üleandmise tseremooniat tuleb 
kuvada otsepildis laval asuvatel ekraanidel. 
Auhinnatseremoonia täpne režiiplaan lepitakse kokku koostöös 
hankijaga.  
Auhinnatseremooniast tuleb teha otseülekanne hankija 
koduleheküljel www.eucys2017.eu ning seda peab olema võimalik 
embed-ida ka teistesse internetiporaalidessse. Auhinnatseremoonia 
ülekanne tuleb salvestada ja ülekanne Hankijale kättesaadavaks teha. 

 

Võimalike litsentside või autoriõiguste ostmise kohustus ja vastutus lasub pakkujal. Tööde valmimisel 

ja vastuvõtmisel saab hankija kõikide koostatud videomaterjalide varalised autoriõigused ning 

ainulitsentsi isiklike õiguste kasutamiseks. Hankija viitab pakkujale videote edasisel kasutamisel. 

Hankija levitab videoid populariseerival ja informeerival otstarbel ilma eesmärgita tulu teenida. 

Lõplikud videod peavad olema optimeeritud sotsiaalmeediakanalites ja veebis. Hankijal on kohustus 

informeerida pakkujat enne video tootmist, millises kanalis videomaterjali kasutatakse ja millises 

formaadis lõplik video pakkujal esitada tuleb. 

Videote formaatide nõuded: 

 

Facebook formaat: MOV or MP4 (with H.264 Codec & AAC audio) Frame Rate: 30fps or below 

Maximum Dimensions: 1280px Wide (with a ratio divisible by 16px) Playback Length: Maximum of 45 

minutes Filesize Limit: 1.75GB  

Twitteri formaat: MP4 (with H.264 Codec & AAC Low Complexity audio) Frame Rate: 40fps or below 

Maximum Dimensions: 1280px x 1024px (Between 1:3 & 3:1 aspect ratio, with a 1:1 pixel ratio) 

Playback Length: Maximum of 140 seconds Filesize Limit: 15mb  

http://www.eucys2017.eu/


Instagrami formaat: MP4 (with H.264 Codec & AAC audio, 3,500 kbps video bitrate) Frame Rate: 

30fps or below Maximum Dimensions: 1080px Wide Playback Length: Maximum of 60 seconds 

Filesize Limit: 15mb  

Youtube’i formaat: 16:9 aspect ratio, MP4 Audio Codec: AAC-LC (Channels: Stereo or Stereo + 5.1 

Sample rate: 96khz or 48 khz) Video Codec: H.264 Resolution: 2160p (4k): 3840 x 2160 

Recommended maximum file size: 2 GB Maximum file size: 128GB  

Teenusepakkuja edastab lõpliku videomaterjali hankijale läbi hankija YouTube/Vimeo kanali ja 

audivisuaalse materjali hoidla kokkulepitud kuupäevadeks. Hankija tagab pakkujale ligipääsu valitud 

kanalitele. Videotele tuleb lisada pealkiri, kirjeldus, subtiitrid ja/või nende failid vastavalt hankija 

juhistele.  

Pakkumise tegemisel palume esitada: 

 Hinnapakkumise 

 Meeskonna CV-d 

 Portfoolio varasemate töödega 

 Idee- ja ajakavand 10-minutilise Eestit tutvustava video jaoks 

 

Pakkumuste hindamisel aluseks on järgmised komponendid: 

1. Maksimaalselt 30 punkti saab kõige odavam pakkumus. 

2. Pakkuja poolse Eestit tutvustava video idee- ja ajakavandi sobivus ja atraktiivsus, sh 

sihtrühmale – maksimaalselt 40 punkti saab parim kavand, mis sobib video eesmärgi 

täitmiseks  

3. Pakkuja varasemad kogemused videote loomisel – maksimaalselt 30 punkti saavad 

meeskonnad, kes on varasemalt töötanud noortega ja teinud teaduse või hariduse teemalisi 

videoid, mis kajastavad suuri üritusi, ning kelle videod näitavad väga head tehnilist taset.  

 

Teenuse hinna hindamiseks omistatakse maksimumpunktid pakkumusele, milles esitatud 

käibemaksuta hind on madalaim. Järgmiste pakkumuste väärtuspunktid arvutatakse valemiga: 

madalaima pakkumuse käibemaksuta hind jagatakse hinnatava pakkumuse käibemaksuta hinnaga 

saateminuti kohta ja korrutatakse kriteeriumi osakaaluga. 

Kriteeriumi 2 puhul antakse hindamispunkte järgmiselt: 

40 punkti – video idee- ja ajakavand sobib väga hästi, idee on sihtrühmale väga sobilik. 

30 punkti – video idee- ja ajakavand sobib hästi, idee on sihtrühmale sobilik. 

20  punkti – video idee- ja ajakavand on hea, kuid ei ole sihtrühmale sobilik 

10  punkti – video idee- ja ajakavand on rahuldav, idee ei ole sihtrühmale sobilik 

0 punkti – video idee- ja ajakavand on kehv, idee ei ole sihtrühmale sobilik 

 

Kriteeriumi 3 puhul antakse hindamispunkte järgmiselt: 



30 punkti – meeskond on varasemalt töötanud noortega, teinud teaduse või hariduse teemalisi 

videoid, kajastanud suuri üritusi ja meeskonna portfoolios olevad videod näitavad väga head tehnilist 

taset 

20 punkti – meeskond on varasemalt töötanud noortega või teinud teaduse ja hariduse teemalisi 

videoid (täidetud üks neist kahest tingimusest). Meeskond on kajastanud suuri üritusi. Meeskonna 

portfoolios olevad videod näitavad head tehnilist taset 

10 punkti – meeskond on varasemalt töötanud noortega või teinud hariduse ja teaduse teemalisi 

videoid või kajastanud suuri üritusi (täidetud üks neist kolmest tingimusest). Meeskonna portfoolios 

olevad videod näitavad head tehnilist taset 

0 punkti – meeskond ei ole varasemalt töötanud noortega või teinud hariduse ja teaduse teemalisi 

videoid või kajastanud suuri üritusi, portfoolios olevad videod ei näita head tehnilist taset. 

Teie pakkumist ootame hiljemalt 16. juunil e-posti aadressil liina.raju@etag.ee  

Hankija peab parima(te) pakkumus(te)e tegija(te)ga läbirääkimisi ideekavandi teostamise, teenuse 

osutamise tingimuste ning teenuse maksumuse üle. Hankija ei sõlmi lepingut, kui teenuse maksumus 

ületab teenuse tellimiseks planeeritud kulu. 

 

mailto:liina.raju@etag.ee

