Lisa 2. Pakkumuse hindamismetoodika
Kriteerium

Pakkumuse kirjeldus
ning pakkuja
arusaam Töö
eesmärgist lähtuvalt
Hankija vajadusest
(0-30 punkti)

Pakkumuse tehnilise
lahenduse
paindlikkus
(0-20 punkti)

Töö teostamise ajaja tegevuskava
(0-10 punkti)

Pakkumuse
maksumus
(0-40 punkti)

Kõrgeimad hindepunktid
Töö eesmärk ja hanke ese on Pakkuja poolt
(vajadusel selleks hinnapakkumise
esitamise ettepanekus esitatule täiendavat
teoreetilist ja empiirilist taustinfot
kaasates) selgelt lahti mõtestatud, esitatud
lähenemine vastab igati Hankija
vajadustele.
Väljapakutavate metoodiliste lahenduste
kasutamise otstarbekust on põhjendatud
ja lahendused on omavahel analüüsi
eesmärgist lähtuvalt seostatud. Kirjeldatud
on Töö planeeritavat lõppväljundit ja selle
moodustumist Töö eri etappide tulemuste
põhjal.
Pakutav tehniline lahendus on võimalik
paigaldada ilma hoonete siseviimistlust
olulisel määral rikkumata, eelistatult
kasutades juhtmevaba andmeedastust.
Seadmete ümber paigutamiseks ja uuesti
häälestamine on võimalik pärast
pakkujapoolset ühekordset juhendamist.
Tegevuskava on vastavalt kõigile nõuetele
esitatud, tegevused on nädala täpsusega
lahti kirjutatud, iga tegevuse juures on
märgitud vastutajad ja maksumus. Pakutud
tegevuskava on hankelepingu kvaliteetseks
täitmiseks mõistlik ja objektiivselt
põhjendatud.

Keskmised hindepunktid

Töö eesmärk ja hanke ese on
Pakkuja poolt valdavalt Hankija
vajadustele vastavalt lahti
mõtestatud. Puudujäägid ja
ebatäpsused pole põhimõttelised.
Meetodid ja protseduurid on
valdavalt kirjeldatud detailselt ja
arusaadavalt. Kirjeldatud on Töö
planeeritavat lõppväljundit ja selle
moodustumist. Puudujäägid ja
ebatäpsused pole põhimõttelised.

Madalad hindepunktid

Pakkujapoolses arusaamas Töö eesmärgist ja hanke
esemest esineb hulgaliselt olulisi puudujääke ja/või
ebatäpsusi (nt Pakkuja tõlgendab Töö eesmärki
Hankija vajadustele mittevastavalt, kirjeldus pole
piisavalt põhjalik ja/või võimaldab esitatu mitmest
tõlgendamist ja/või põhineb eelkõige
hinnapakkumise esitamise ettepaneku tsitaatidel).

Tehniline lahendus on
põhimõtteliselt sobiv töö eesmärgi
täitmiseks ning seadmete
paigaldamise ja häälestamisega
seotud kõrvalkulud pole
märkimisväärsed

Tehnilise lahenduse rakendamine on kulukas ning
nõuab hoonete siseviimistluse rikkumist ning
muudab tähelepanuväärselt siseruumide üldist
muljet.

Esitatud tegevuskava vastab
üldjoontes tellija soovidele.
Tegevus- ja/või ajakavas esineb
mõningaid puudujääke ja/või
ebatäpsusi.

Tegevuskava kirjelduses esineb hulgaliselt olulisi
puudujääke (nt ebasobivad lahendused, vähene
arusaadavus, olulise nõutava info mitteesitamine).
Töö ettenähtud ajaraamides teostamine on
ebatõenäoline.

Kõige odavama hinnaga pakkumus saab maksimumpunktid (40). Iga hinnalt järgmise pakkumuse punktid arvestatakse järgmise valemi
abil: Madalaima maksumusega pakkumus / hinnatava pakkumuse maksumus x 40. Tulemus ümardatakse täpsusega üks koht peale
koma.

Kokku maksimaalselt 100 punkti

