Tavapraktika

Õiglase kaubanduse põhimõtteid arvestav praktika
Hindamiskriteeriumid

Pakkumuse hindamise meetod: Parima hinna ja kvaliteedi suhe

Pakkumuse hindamise meetod: Parima hinna ja kvaliteedi suhe

Nr

Kriteerium

Hindamismeetod

Osakaal

Nr

Kriteerium

Hindamismeetod

Osakaal

1

Hinnakriteerium

Pakkumise
kogumaksumus

30

1

Hinnakriteerium

Pakkumise
kogumaksumus

25

2

Kvaliteedi
kriteerium

Hanke
alusdokumentides

70

2

Kvaliteedi
kriteerium

Hanke
alusdokumentides

65

100

3

Õiglase
kaubanduse
kriteerium

Hanke
alusdokumentides

10

Kokku:

Kokku:

100

Hindamismetoodika kirjeldus
Riigihanke komisjon hindab alljärgnevaid näitajaid:
1. Menüü – maksimaalne punktide arv 50
2. Operatiivsus – maksimaalne punktide arv 10
3. Lisateenuste olemasolu – maksimaalne punktide arv 10

Hindamismetoodika kirjeldus
Riigihanke komisjon hindab kvaliteedi kriteeriumi all alljärgnevaid näitajaid:
1. Menüü – maksimaalne punktide arv 50
2. Operatiivsus – maksimaalne punktide arv 10
3. Lisateenuste olemasolu – maksimaalne punktide arv 10

Erinevatele näitajate hindamisel kasutatakse alljärgnevat punktiskaalat:

Erinevatele näitajate hindamisel kasutatakse alljärgnevat punktiskaalat:

A. Menüü
Tervislikkus
25p – vastab täielikult, 15p – rahuldav, 5 p – vastab vähesel määral
Mitmekesisus (hinnatakse toitlustaja 4 nädala näidismenüü toiduvalikut):
25 p – ükski toit ei kordunud, 15 p – sama toit kordus üks kord, 5 p – sama toit (toidud)
kordus rohkem kui üks kord

(A-C analoogselt tavapraktika näitele kõrvalveerus)
LISAKS:
Riigihanke komisjon hindab õiglase kaubanduse kriteeriumi all alljärgnevaid näitajaid:

B. Operatiivsus
Teenuse osutamiseks vajalikud purunenud või mittetöökorras vahendid asendatakse:
5 p – vähem kui ühe tunni jooksul, 3 p – ühe kuni kahe tunni jooksul, 1 p – rohkem kui
kahe tunni jooksul
Haigestunud või muul põhjusel puuduv personal asendatakse;
5 p – vähem kui ühe tunni jooksul, 3 p – ühe kuni kahe tunni jooksul, 1 p – rohkem kui
kahe tunni jooksul

1. 10-20% soetatava tee, kohvi, suhkru, kakao (šokolaadi), riisi ja troopiliste puuviljade
kogumassist on pärit õiglasest kaubandusest – 5 p
2. 20-30% soetatava tee, kohvi, suhkru, kakao (šokolaadi), riisi ja troopiliste puuviljade
kogumassist on pärit õiglasest kaubandusest – 10 p
Kauba päritolu õiglasest kaubandusest tõendab Fairtrade märgis või samaväärne märgis
kaubal.

C. Lisateenuste olemasolu
Toitlustajal on võimalik pakkuda ilma lisatasuta täiendavaid teenuseid (nt teemapäevad,
teave tervisliku toitumise kohta jms):
10 p – kolm ja enam lisateenust, 5 p – kaks lisateenust, 1 p – üks lisateenus
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab kõigi hindamiskriteeriumide
alusel kokku kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud pakkumusi
on rohkem kui üks, eelistatakse nende hulgast eduka pakkumuse valimisel pakkumust,
mis sai menüü
kriteeriumi alusel rohkem punkte.

Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab kõigi hindamiskriteeriumide
alusel kokku kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud pakkumusi
on rohkem kui üks, eelistatakse nende hulgast eduka pakkumuse valimisel pakkumust,
mis sai menüü
kriteeriumi alusel rohkem punkte.

Tavapraktika

Õiglase kaubanduse põhimõtteid arvestav praktika
Tehniline kirjeldus

2. Nõuded toodetele
Müüdavad kaubad peavad olema kvaliteetsed ning vastama EL-i
sätestatud nõudmistele. Toiduainete tarnetsüklis peavad olema
täidetud kehtestatud standardid, ettevõtetel peavad olema toiduainete
nõutud tervisesertifikaadid (importtoodete puhul) ja Veterinaar- ja
Toiduameti tunnustatud käitlemisettevõtte tunnistused.

2. Nõuded toodetele
Müüdavad kaubad peavad olema kvaliteetsed ning vastama EL-i
sätestatud nõudmistele. Toiduainete tarnetsüklis peavad olema
täidetud kehtestatud standardid, ettevõtetel peavad olema toiduainete
nõutud tervisesertifikaadid (importtoodete puhul) ja Veterinaar- ja
Toiduameti tunnustatud käitlemisettevõtte tunnistused.

Kauba üleandmise-vastuvõtmise hetkel peab alles olema vähemalt pool
tootja poolt konkreetsele kaubale määratud säilivusajast, kuid ei tohi
olla väiksem kui 3 päeva. Pakkujal või allhankijal peab toiduainete
tootmiseks ja hoiustamiseks olema vastavad ruumid, seadmed ja
logistika, millega ta suudab tõrgeteta täita hanke tellimused.

10% toodetest peab olema tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete
kohaselt. Kauba päritolu õiglasest kaubandusest tõendab Fairtrade
märgis või samaväärne märgis kaubal.
Kauba üleandmise-vastuvõtmise hetkel peab alles olema vähemalt pool
tootja poolt konkreetsele kaubale määratud säilivusajast, kuid ei tohi
olla väiksem kui 3 päeva. Pakkujal või allhankijal peab toiduainete
tootmiseks ja hoiustamiseks olema vastavad ruumid, seadmed ja
logistika, millega ta suudab tõrgeteta täita hanke tellimused.

Hindamiskriteeriumid
Pakkumuse hindamise meetod: Parima hinna ja kvaliteedi suhe

Pakkumuse hindamise meetod: Parima hinna ja kvaliteedi suhe
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1

Ostukorvi
maksumus,

pakkumuse
kogumaksumus
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1
Tallinna

1

Ostukorvi
maksumus,

pakkumuse
kogumaksumus
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1
Tallinna

vormilt VIII

piirkond

vormilt VIII

piirkond

2

Ostukorviväliste
kaupade
allahindlus
vormilt VIII

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

1
Tallinna
piirkond

2

Ostukorviväliste
kaupade
allahindlus
vormilt VIII

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

1
Tallinna
piirkond

3

Ostukorvi
kaupade
keskmine
allahindlus,
vormilt VIII
Ostukorvi
maksumus,
vormilt IX
Ostukorviväliste
kaupade
allahindlus
vormilt IX

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

1
Tallinna
piirkond

3

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

1
Tallinna
piirkond

pakkumuse
kogumaksumus

80

4

Hanke
alusdokumentides

5

1
Tallinna
piirkond

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

2 IdaVirumaa
piirkond
2 IdaVirumaa
piirkond

pakkumuse
kogumaksumus

75

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

2 IdaVirumaa
piirkond

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

Ostukorvi
kaupade
keskmine
allahindlus,
vormilt IX
Kas pakkuja
pakub kaupade
kohaletoomist
Ida-Virumaa
piires (jah/ei),
vormilt X
Kaupade
kohaletoomise
kogutasu IdaVirumaa piires,
vormilt X
Kokku:

Ostukorvi
kaupade
keskmine
allahindlus,
vormilt VIII
Kauba
pärinemine
õiglasest
kaubandusest
Ostukorvi
maksumus,
vormilt IX
Ostukorviväliste
kaupade
allahindlus
vormilt IX

2 IdaVirumaa
piirkond
2 IdaVirumaa
piirkond

5

2 IdaVirumaa
piirkond

Ostukorvi
kaupade
keskmine
allahindlus,
vormilt IX
Kas pakkuja
pakub kaupade
kohaletoomist
Ida-Virumaa
piires (jah/ei),
vormilt X
Kaupade
kohaletoomise
kogutasu IdaVirumaa piires,
vormilt X

automaatne
hindamine suurim
on parim

5

hanke
alusdokumentides

2 IdaVirumaa
piirkond

hanke
alusdokumentides

5

2 IdaVirumaa
piirkond

automaatne
hindamine vähim
on parim

5

2 IdaVirumaa
piirkond

4

5

5

6
6

7

8

7

8
automaatne
hindamine vähim
on parim

5

2 IdaVirumaa
piirkond

100

1
Tallinna
piirkond

9

Kokku

100

2 IdaVirumaa
piirkond

10

Kauba
pärinemine
õiglasest
kaubandusest
Kokku:

Kokku

Hindamismetoodika kirjeldus
Pakkumuste hindamine toimub järgmiselt:
Hankija hindab pakkumusi osade kaupa ja võrdleb kõiki vastavaks tunnistatud
pakkumusi järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:
1. ostukorvi maksumus - osa 1 osakaal 90, osa 2 osakaal 80 punkti;
2. ostukorvi kaupade keskmine allahindlus - osa 1 osakaal 5 punkti, osa 2 osakaal 5
punkti;
3. ostukorviväliste kaupade allahindlus – osa 1 osakaal 5 punkti, osa 2 osakaal 5 punkti;
4. kas pakkuja pakub kaupade kohaletoomist Ida-Virumaa piires, osa 2 - jah: 5 punkti,
ei: 0 punkti;
5. kaupade kohaletoomise kogutasu Ida-Virumaa piires, osa 2 - osakaal 5 punkti.

Hanke
alusdokumentides

5

2 IdaVirumaa
piirkond

100

1
Tallinna
piirkond

100

2 IdaVirumaa
piirkond

Hindamismetoodika kirjeldus
Pakkumuste hindamine toimub järgmiselt:
Hankija hindab pakkumusi osade kaupa ja võrdleb kõiki vastavaks tunnistatud
pakkumusi järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:
1. ostukorvi maksumus - osa 1 osakaal 85, osa 2 osakaal 75 punkti;
2. ostukorvi kaupade keskmine allahindlus - osa 1 osakaal 5 punkti, osa 2 osakaal 5
punkti;
3. ostukorviväliste kaupade allahindlus – osa 1 osakaal 5 punkti, osa 2 osakaal 5 punkti;
4. kauba pärinemine õiglasest kaubandusest – rohkem kui 30% soetatava tee, kohvi,
suhkru, kakao (šokolaadi), riisi ja troopiliste puuviljade kogumassist on pärit õiglasest
kaubandusest – osa 1 osakaal 5 punkti, osa 2 osakaal 5 punkti; Kauba päritolu õiglasest
kaubandusest tõendab Fairtrade märgis või samaväärne märgis kaubal*;
5. kas pakkuja pakub kaupade kohaletoomist Ida-Virumaa piires, osa 2 - jah: 5 punkti, ei:
0 punkti;
6. kaupade kohaletoomise kogutasu Ida-Virumaa piires, osa 2 - osakaal 5 punkti.
* Teine variant on määrata õiglase kaubanduse osakaaluks 10 p ja eristada %

(õiglase kaubanduse osakaal 30-50% - 5 p, üle 50% - 10 p).
Kolmas variant on diferentseerida punktide andmist nii nagu allpool välja
toodud, ent selle kirjeldamine on juba keerulisem, praegu ei hakanud
sõnastust välja pakkuma.
Pakkumuste võrdlemisel (välja arvatud punktis 4 toodud kriteeriumi puhul) kasutatakse
väärtuspunktide meetodit (Merit Point System). Suurima
allahindlusmääraga/madalaima maksumusega pakkumusele omistatakse maksimaalsed

Pakkumuste võrdlemisel (välja arvatud punktides 4 ja 5 toodud kriteeriumide puhul)
kasutatakse väärtuspunktide meetodit (Merit Point System). Suurima
allahindlusmääraga/madalaima maksumusega pakkumusele omistatakse maksimaalsed

väärtuspunktid. Järgnevad pakkumused saavad punkte
proportsionaalselt vähem (punktimäär x pakutud allahindluse määr / kõige suurem
pakutud allahindluse määr või punktimäär x pakutud
ostukorvi maksumus / kõige madalama hinnaga ostukorvi maksumus või punktimäär x
pakutud transporditeenuse maksumus / kõige madalama
hinnaga transporditeenuse maksumus).
Punktis 4 toodud kriteeriumi puhul saab pakkuja vastvalt 0 või 5 punkti.
4.2. Edukaks tunnistatakse Osas 1 ja Osas 2 kõige rohkem punkte kogunud
pakkumus(ed). Võrdsete hindamistulemuste korral tunnistatakse
edukaks pakkumus(ed), millel on kõrgem allahindluse määr ostukorvivälistele
toodetele.
Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.

väärtuspunktid. Järgnevad pakkumused saavad punkte
proportsionaalselt vähem (punktimäär x pakutud allahindluse määr / kõige suurem
pakutud allahindluse määr või punktimäär x pakutud
ostukorvi maksumus / kõige madalama hinnaga ostukorvi maksumus või punktimäär x
pakutud transporditeenuse maksumus / kõige madalama
hinnaga transporditeenuse maksumus).
Punktides 4 ja 5 toodud kriteeriumide puhul saab pakkuja vastvalt 0 või 5 punkti.
4.2. Edukaks tunnistatakse Osas 1 ja Osas 2 kõige rohkem punkte kogunud
pakkumus(ed). Võrdsete hindamistulemuste korral tunnistatakse
edukaks pakkumus(ed), millel on kõrgem allahindluse määr ostukorvivälistele
toodetele.
Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.

