
Kutse konverentsi toitlustuspartneri hankes osalemiseks  

 

Eesti Teadusagentuur teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus toitlustusteenuse osutamiseks 11.-12.10.2017 Tallinnas 

Euroopa Liidu eesistumisega seotud teaduspoliitika konverentsil „European Research Excellence – Impact and Value for Society“. 

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Euroopa Komisjoniga. Konverentsi 

raames tuleb korraldada 1 õhtusöök, 1 lõunasöök, 3 kohvipausi ja 1 läbiv aedviljapaus.  

 

Hange viiakse läbi lihtsustatud korras tellitava teenuse hankena. Hanke arvestuslik maksumus on 34 000 eurot käibemaksuta. 

 

1. Nõuded pakkujale 

1.1. Pakkujal peab pakkumuste esitamise tähtajale eelneva kolme aasta jooksul (2014 – juuli 2017) olema nõuetekohaselt 

täitnud vähemalt kolm lepingut, mille alusel osutati toitlustusteenust vähemalt 300 inimesele korraldatud pidulikul 

õhtusöögil, mille puhul teenus sisaldas toidu lauale kandmist ning pakkuja kasutas omapoolseid teenindajaid ning inventari. 

 

1.2. Pakkuja esitab kogemuse tõendamiseks varasemate lepingute loetelu hankija kehtestatud vormil (lisas 2). 

 

2. Nõuded pakkumusele 

2.1. Pakkumuse peab esitama hankija kehtestatud vormil (lisa 3) ja selles peab olema välja toodud pakutav menüü koos 

menüü lühikirjeldusega, sh peamised koostisosad, portsjonite suurus, toidu maksumus inimese kohta, inventari kogus, 

kirjeldus ja maksumus, meeskonna lühikirjeldus ja maksumus ning ürituse kogumaksumus. Pakutav teenus peab vastama 

tehnilisele kirjeldusele (lisa 1). 

 

2.2. Pakkumuse koostamisel peab arvesse võtma kõik teenuse osutamiseks ja lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud 

tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt 

vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks. 

 

2.3. Pakkumuse kohta saab lisainfot küsida aadressil kersti.sogel@etag.ee. 

 

2.4. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 14. juulil 2017. a kell 17.00 aadressil kersti.sogel@etag.ee. Pakkumus peab olema 

jõus 90 päeva. 

mailto:kersti.sogel@etag.ee
mailto:kersti.sogel@etag.ee


 

2.5. Hankijal peab olema võimalus pakkumuste hindamise eesmärgil pakutava menüü alusel valmistatud näidistoitudega 

tutvumiseks ja degusteerimiseks (kaks esindajat) vastavalt punktile 3.9. Näidistoidud on osa pakkumusest ja need 

esitatakse pakkuja kulul. 

 

3. Pakkumuste vastavuse kontroll, läbirääkimised ja hindamine 

3.1. Hankija kontrollib pakkujate vastavust  käesolevas  dokumendis  esitatud  tingimustele. Pakkuja, kes ei vasta esitatud 

tingimustele, ei osale edasises menetluses.    

 

3.2. Hankija kontrollib tingimustele vastavate pakkujate esitatud pakkumuste vastavust käesolevas dokumendis 

kehtestatud tingimustele. Pakkumus, mis ei vasta esitatud tingimustele, ei osale edasises riigihankes.  

 

3.3. Menetluse käigus on hankijal õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse sisu, hankelepingu tingimuste ja 

teenuse maksumuse üle. 

 

3.4. Vastavalt läbirääkimiste pidamise vajadusele teatab hankija pakkujatele läbirääkimiste aja. Iga pakkujaga peetakse 

läbirääkimisi eraldi. Läbirääkimisi võib pidada kirjalikult või suuliselt. 

 

3.5. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija tagab läbirääkimiste käigus pakkujate võrdse kohtlemise. 

 

3.6. Pärast läbirääkimiste toimumist esitab pakkuja vajadusel täpsustatud lõpliku pakkumuse. Pakkumus esitatakse 

läbirääkimistel kokku lepitud tähtajaks. 

 

3.7. Pakkuja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Eduka pakkumuse valiku hindamiskriteeriumiks on: 

1. pakutava toidu ning teenuse kvaliteet – 70 % 

2. teenuse kogumaksumus –30 % 

 

3.8. Toidu ja teenuse kvaliteedi hindamisel hinnatakse pakkuja poolt koostatud menüüd, teenuse osutamise meeskonna 

piisavust ning pakutava mööbli piisavust. Eelistatud on pakutava toidu sobivus kõrgetasemelisele esindusüritusele ning 

toimumispaigaga, menüü originaalsus, mitmekülgsus, tervislikkus jms. Pakutava toidu ja teenuse kvaliteeti hinnatakse 

kümnepallisüsteemis. Teenuse kogumaksumuse hindamiseks omistatakse maksimumpunktid pakkumusele, milles 



esitatud teenuse kogumaksumus on madalaim. Järgmiste pakkumuste väärtuspunktid arvutatakse valemiga: madalaima 

pakkumuse käibemaksuta hind jagatakse hinnatava pakkumuse käibemaksuta hinnaga ja korrutatakse kriteeriumi 

osakaaluga. 

 

3.9. Mitme vastavaks tunnistatud pakkumuse korral viib hankija läbi degusteerimise kuni kolme parimaks tunnistatud 

pakkumusega. Degusteerimise aeg ja koht lepitakse kokku iga pakkujaga eraldi. Degusteerimise käigus hinnatakse toidu 

maitsvust ja välimust.  Degusteerimise tulemuste alusel valib hankija välja eduka pakkumuse. 

 

  



Lisa 1 

 

Tehniline kirjeldus 

 

 

1. Pakkuja peab võimalusel eelistama värsket ja eestimaist toorainet, fair-trade kohvi, fair-trade teed ja fair-trade suhkrut. 

2. Kõik toidud (va õhtusöök) peavad olema varustatud inglisekeelsete siltidega koostise kohta, viidatud laktoosisisaldus, 

gluteenisisaldus, lihasisaldus. Pakkumises iga toidu juures näidata ära laktoosisisaldus, gluteenisisaldus, vegan.  Õhtusöögi 

menüüd lisab pakkuja ka igale õhtusöögi lauale (Euroopa Liidu eesistumise vormil, mille hankija annab), kus on kirjas 

põhimenüü.  

3. Pakkuja peab teenuse osutamisel kasutama tööjõudu, kelle oskused ja kogemused vastavad teenuse ulatusele, iseloomule ja 

keerukusele.  

4. Pakkuja peab olema võimeline vastavalt tellija soovile ja ürituse eripärale pakkuma toimuva ürituse õnnestumiseks sobivaima 

personali ja lahenduse.  

5. Teenus peab olema korraldatud etiketinormide kohaselt. Ürituse teenindamiseks pakutav personal peab olema pädev, 

orienteeruma etiketinormides, olema riietatud esinduslikku riietusse vastavalt ürituse eripärale.  

6. Pakutav toit peab olema valmistatud pakkuja vastutusel. Toit peab vastama menüüle ning pakutava toidu kvaliteet peab 

olema samaväärne või parem hanke hindamise (degusteerimise) hetkel pakutuga (näidispakkumus).  

7. Pakkumine sisaldab serveerimiseks vajalike nõude ja söögiriistade, laudade ja laudlinade kasutamist, salvrätikuid, laudade 

dekoreerimist ning ruumide ürituse järgset korrastamist.  

8. Toidu serveerimiseks kasutatavad nõud peavad olema esinduslikud, terved, ilma kulumisjälgedeta ja säravpuhtad. Lauad 

peavad olema kaunistatud ning laudlinad säravvalged ja niiskuskindad.  



9. Tellimuses märgitud osavõtjate arvu on hankijal õigus muuta kuni 3 tööpäeva enne ürituse toimumist, millele vastavalt 

Pakkuja korrigeerib toitlustamise jm teenuste mahtu.  

10. Jookide kogused märkida pakkumusse arvestuslikult, arvestades 2 klaasi inimese kohta.  Jookide eest tasumine toimub 

vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid.  

11. Vajadusel annab hankija esindaja Pakkujale täiendavaid selgitusi ja/või informatsiooni lepingu täitmisega seotud küsimustes 

kolme tööpäeva jooksul, arvates Pakkuja vastavasisulise kirjaliku pöördumise (sh pöördumine e-maili teel) kättesaamisest 

hankija poolt. Kiireloomulistes küsimustes võib info vahetamine toimuda telefoni teel.  

12. Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamatult asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada kohustuse 

nõuetekohast ja õigeaegset täitmist.  

13. Pretensioone pakkuja teenuste kohta võib esitada 7 tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Pretensioonis fikseeritakse 

teenuse osutamisel ilmnenud puudused, mis on aluseks teenuse hinna alandamisel.  

14. Hankijal on õigus nõuda pakkujalt leppetrahvi kuni 100% ürituse maksumusest, kui pakkuja jätab ilma mõjuva põhjuseta 

pakutud teenuse osutamata.  

15. Tellija lepib täpse menüü kokku koostöös pakkujaga.  Muudatusi toitlustuse kellaaegades võib toimuda kuni  27.septembrini 

2017 (toitlustamise  kuupäevad ei muutu). Tabelis esitatud toitlustatavate arv on prognoos. Osalejate arv võib varieeruda 300 

ja 350 vahel. Esialgne osalejate arv selgub augusti lõpus 2017. Eeldatav  toitlustatavate arv esitatakse toitlustajale 27. 

septembril 2017. 

16. Järgnevas tabelis on välja toodud hanke põhikriteeriumid   

 

Kuupäev ja 
toimumis-
aeg 

Toimumiskoht 
ja inimeste 
arv 

Teenindus ja vajalik 
inventar Menüü 



11/10/2017  
20.00-
23.00 

Estonia 
kontserdisaal   
350 inimest 

Serveerimisega lauda. 
Söömine laudades, 3 käiku. 
Menüükaardid. Vajalik 
mööbel, laudlinad, 
lauakaunistused.  

Eelroog.  
1 eelroog 
1 eelroog veganitele, mis ei sisalda liha, kala, piimatooteid.  
Põhiroog  
1 põhiroog, mitte sealihaga 
1 põhiroog vegan.   
Magustoit 2 valikut, neist 1 laktoosi-pähklivaba, vegan.   
Kohv, piim + laktoosivaba piim, suhkur), teevalik 200 ml/in, serveerida 
magustoiduga. Vesi (gaseeritud ja gaseerimata). 
1 viil musta leiba, 1 kukkel, või.  
Veinivalik (valge/punane), õllevalik (hele/tume). 

12/10/2017  
8.45 - 9.30 

Kultuurikatel   
350 inimest 

Kohvipaus, püstijalalauad. 
Vajalik mööbel, laudlinad, 
lauakaunistused. 

Kohv, teevalik 200 ml/in. (piim + laktoosivaba piim, suhkur). Kannuvesi 400 
ml/in. Mahlad (õun, apelsin) 150 ml/in.  
Hommikuste suupistete valik 2 valikut, neist üks vegan.  
Smuuti (vegan, laktoosivaba).  

12/10/2017  
10.30- 
11.00 

Kultuurikatel   
350 inimest 

Kohvipaus, püstijalalauad. 
Vajalik mööbel, laudlinad, 
lauakaunistused. 

Kohv, teevalik 200 ml/in. (piim + laktoosivaba piim, suhkur). Kannuvesi 400 
ml/in. Mahlad (õun, apelsin) 150 ml/in.  
Suupistete valik 4 valikut, neist kaks vegan/laktoosivaba.  

12/10/2017  
12.15-
13.30 

Kultuurikatel   
350 inimest 

Buffet-valikuga 
püstijalalaudades. Vajalik 
mööbel, laudlinad, 
lauakaunistused. 

Salatite valik, 300 g/in, 3 erinevat salatit, neist üks vegan.  
Soe põhiroog   3 valikut, neist üks vegan.   
Soe lisand valikuga:  riis/kartul, juurvili.  
Magustoit, 150 g/in, 2 valikut, neist üks vegan.   
Kohv, tee 200 ml/in. (piim + laktoosivaba piim, suhkur). Kannuvesi, mahlad 
(õun, apelsin)  
1 viil musta leiba, 1 kukkel, või. 

12/10/2017 
14.45-
15.15 

Kultuurikatel   
350 inimest 

Kohvipaus, püstijalalauad 
Vajalik mööbel, laudlinad, 
lauakaunistused. 

Kohv, teevalik 200 ml/in. (piim + laktoosivaba piim, suhkur). Kannuvesi 400 
ml/in. Mahlad (õun, apelsin) 150 ml/in.  
Suupistete valik, 4 valikut, neist kaks vegan.  
Smuuti (vegan, laktoosivaba). 

12/10/2017 
8.45–18.00 

Kultuurikatel 
350 inimest 

Suured anumad mahedate 
eestimaiste tervete 
porgandite ja õuntega, Läbivalt saadaval. 



mitte laual, aga eraldi 
alusel 

 

 

Lisa 2 

 

Varasem kogemus 

 

 

Oma kogemuse tõendamiseks esitame loetelu alljärgnevatest üritustest: 

 

Tellija nimi ja kontaktisik Ürituse toimumise kuupäev 
ja koht 

Ürituse lühikirjeldus, osalejate arv 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 3 

Pakkumuse alus 

Menüü koos lühikirjeldusega (sh koostisosad) Portsjonite kaal Toidu maksumus 
1 inimese kohta  

Toidu maksumus 
350 inimese kohta 

Õhtusöök 
 

   

Kohvipaus 1 
 

   

Kohvipaus 2 
 

   

Lõunasöök 
 

   

Kohvipaus3 
 

   

Läbiv aedviljapaus 
 

   

Toidu maksumus kokku  
 

Inventari kirjeldus Inventari kogus Inventari 
maksumus 

Õhtusöök   

Kohvipaus 1   

Kohvipaus 2   

Lõunasöök   

Kohvipaus 3   

Läbiv aedviljapaus   
 

Meeskonna lühikirjeldus 
 

Meeskonna 
liikmete arv 

Teenuse pakkuja 
meeskonna 

maksmumus 



Õhtusöök   

Kohvipaus 1   

Kohvipaus 2   

Lõunasöök   

Kohvipaus 3   
 

Teenuse kogumaksumus ilma käibemaksuta 
 

 

Teenuse kogumaksumus käibemaksuga  
 

 

 

 


