
	

PAKKUMUSKUTSE  
 
Turundustegevuse juhtimise ekspertteenusele 
 

21.12.2018 
 
Sissejuhatus: LEADER tegevusgrupid Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu 
ja Kodukant Läänemaa (edaspidi hankijad) viivad aastatel 2019-2021 ühiselt ellu 
koostööprojekti Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp). Projekti eesmärk on 
piirkonna maine, külastatavuse ja valdkonna ettevõtete majandustulemuste tõstmine 
ning turismiasjaliste omavahelise koostöö soodustamine. 
 
Projekti peamised tegevused on: 

1. Loode-Eesti turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku loomine ja juhtimine 
2. Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamine 

sihtrühmadele vastavalt turundusplaanile  
3. Loode-Eesti kui turismipiirkonna ja väärt elukeskkonna arendamise 

jätkustrateegia ja äriplaani koostamine aastast 2022+ 
 
Projekti planeeritavad tegevused ja oodatavad tulemused on kirjeldatud 
pakkumuskutsele lisatud Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaanis. Lisatud 
dokument on terviklik lahendus turismipiirkonna arendamiseks ja turundamiseks ning 
sisaldab infot, mis on turismipiirkonna arendamise seisukohalt oluline. 
 
Hangitava teenuse kirjeldus: 
Loode-Eesti kui turismisihtkoha arendustegevuste elluviimine koostöös projekti 
partneritega aastatel 2019-2021, s.h. 

1. Sihtkoha arendustegevuste juhtimine ja koordineerimine;  
2. Turundus- ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine; 
3. Turundusmaterjalide loomine 
4. Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna arendamise mudeli ja 

strateegia väljatöötamine aastast 2022. 
 
Pakkumus peab muuhulgas sisaldama: 
Sihtkoha arendus- ja turundustegevuse juhtimise ekspertteenuse kirjeldust, s.h. 

• projekti partneritega suhtlemise, tegevuste koordineerimise ja 
kooskõlastamise kirjeldust; 

• tegevuste elluviimise ajakava, tegevuste prioriteetsuse kirjeldust. 
NB! Ootame pakkujalt hinnangut, missugused  arendus- ja turundustegevused Loode-Eesti 

kui turismisihtkoha turundusplaanist tuleb tingimata ellu viia, missugused on 
teisejärgulised või ebavajalikud. Pakkuja võib teha turundusplaani 
parandusettepanekuid. Fookus tuleb seada valdkonnale, mis hetkel tulenevalt 
sihtkoha arenguetapist ja strateegiast on sihtkoha jätkusuutliku arengu jaoks kõige 
olulisem; 

• soovitust, missugune võiks olla Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt 
elukeskkonna arendamise kestlik mudel aastast 2022; 

• pakkuja varasema sarnase valdkonna arendamise kogemuse kirjeldust ja 
referentse antud valdkonnas, mis tagavad töö tellijale teenuse kvaliteedi; 

• meeskonna kirjeldust. 
 
Pakkumuse esitamise aeg: 13.01.2019, pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatult e-
posti aadressile ede@vomentaga.ee 
 



	

Teenuse osutamise periood: kuni 36 kuud alates lepingu sõlmimise hetkest 
 
Pakkumuse eeldatav maksumus: kuni 30 000 eurot (sealhulgas käibemaks, tellijad 
ei ole käibemaksukohuslased) 
   
Hindamine: 
Pakkumuste hindamiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline hindamiskomisjon. 
Pakkumuse hindamise kriteeriumid on: 
a. Pakkumuse kogumaksumus (osakaal 20%)  
b. Eelnev samalaadiliste tööde kogemus ja referentsid (osakaal 30%)  
c. Eesmärkide ja tegevuste elluviimise kirjeldus (osakaal 40%)  
d. Pakkumuse vormistamise kvaliteet (10%)  
 
Iga hindaja võib anda iga kriteeriumi lõikes igale pakkujale 0-5 hindepunkti. 
Pakkumuse koondhinde saamiseks hindepunktid kaalutakse läbi summeeritakse.  
 
Pakkumuste tagasilükkamine: 
Pakkumus lükatakse tagasi, kui: 
a) pakkuja ei kvalifitseeru; 
b) pakkumus ei vasta hinnaküsimises esitatud tingimusele; 
c) pakkuja on esitanud lisatingimusi, mida hankijatel ei ole võimalik täita. 
 
Hankijatel on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga 
pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankijate 
finantseerimisvõimalused. 
 
Selgituste saamiseks pöörduda: Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht Ede 
Teinbas, tel 58 085 407, e-post ede@vomentaga.ee 
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