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1. Hanke nimetus  
 

1.1. Hanke nimetus: tarkvaraplatvormi kasutamisõigus nutimängude loomiseks 

1.2. Hankemenetluse liik: väikehange 

 

2. Hanke läbiviija  
 

RMK külastuskorraldusosakond. 

 

3. Info hanke kohta 
 

3.1. Pakkumuste esitamine 

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 19.01.2023, kell 11.00 digiallkirjastatult meiliaadressile 

liina.karrofeldt@rmk.ee hanketeates toodud ajaks. 

 

3.2. Pakkumuste avamine 

Pakkumused avatakse hankija poolt hanketeates toodud aja saabumise järel. 

 

4. Hanke tehniline kirjeldus 
 

4.1. Käesoleva hankega tellitakse tarkvaraplatvormi kasutamisõigus nutimängude loomiseks. 

4.2. Teenuse osutamise aeg: 24 kuud alates lepingu sõlmimisest (hankija soovib lepingu 

sõlmida esimesel võimalusel olenevalt hankemenetluse kulgemisest).  

4.3. Teenuse osutaja peab olema suuteline ülesannet täitma hankija poolt nimetatud 

asukohas Eesti Vabariigi territooriumil, eeldusel, et teenuse osutamine on igas sellises asukohas 

võimalik ja lubatud.  

4.4. Teenuse osutaja peab pakkuma tarkvaraplatvormi erinevate võimalustega hariduslike 

nutimängude loomiseks ja mängimiseks nii sise- kui välitingimustes. 

4.5.  Teenuse osutaja pakutav tarkvaraplatvorm peab võimaldama hankijale ligipääsu 

mängude sisuloome keskkonda, kus hankija saab ise luua ning redigeerida mänge.  

4.6. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama luua piiramatul hulgal erinevaid mänge, küsimusi ja 

võimaldama ühes kalendriaastas mängida loodud mänge kuni 10 000 korral. 

4.7. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama iga loodava küsimuse/ülesande juurde lisada suures 

mahus õppesisu, pilte, videosid ning küsimusele vihjeid täiendava info näol ning peale vastamist 

kommentaare/ seletusi (miks just see vastus õige, miks vastus vale).  

4.8. Teenuse pakkuja tarkvaraplatvormil peab olema tasuta allalaetav ja kasutatav 

mobiilirakendus, nii iOS kui Androidi seadmetele. 

4.9. Tarkvaraplatvorm peab võimaldama luua personaliseeritud keeli (tõlkeid) rakenduse 

kuvamiseks. 

4.10. Teenuse pakkuja osutab eestikeelset kasutajatuge kogu hanke lepingu perioodi vältel. 

4.11. Pakkuja esitab pakkumuses kõik pakutava teenuse osutamist puudutavad tingimused või 

viitab nende tingimuste üldiselt kättesaadavale asukohale internetis.  

4.12. Teadaolevad peamised lepingutingimused: ettemaksu ei ole, tasumine toimub ainult e-

arve alusel, vähim arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. 
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5. Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja  
hindamiskriteeriumid 
 

5.1. Pakkuja esitab meili teel pakkumuse maksumuse. 

 

5.2. Kui võrdselt odavama maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse on esitanud 

rohkem kui üks pakkuja,  siis heidetakse pakkujate vahel liisku. Liisuheitmise koht ja ajakava 

teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise  

juures. 

 
6. Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel  
 
6.1. Hanke läbiviimise tulemusena sõlmitakse hankeleping 1 (ühe) edukaks tunnistatud 

pakkujaga.  

6.2. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse eraldi 

dokumendina hankeleping. Hankeleping sõlmitakse eduka pakkuja tavaliselt sellise teenuse 

osutamiseks kasutataval lepingu vormil või vastavate tingimuste kohaselt, eeldusel, et see vorm 

või tingimused on pakkumusele algselt lisatud ning need ei ole vastuolus hankedokumendi 

tingimustega.  

6.3. Hankeleping sõlmitakse mõistlikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu 

sõlmimise võimaluse tekkimist. Edukas pakkuja kohustub mitte viivitama hankelepingu 

sõlmimisega.  

6.4. Hankija äranägemisel võib peale pakkumuste esitamist pidada pakkujatega läbirääkimisi, s.h 

eduka pakkuja tavapäraste hankelepingu tingimuste üle. Läbirääkimiste pidamise mahu ja sisu 

otsustab hankija. 

 
7. Märkus selle kohta, millisel juhul hankija jätab endale 
võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused 
 

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui: 

7.1. kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui 

need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid. 

7.2. kui avatud hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed (nt 

andmed rahastuse suuruse või tingimuste muutumise kohta vms), mis välistavad või muudavad 

hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud 

tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud 

tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele. 

7.3. kui langeb ära vajadus asja ostmise või teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu 

hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate 

asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt arengukava muutmisest. 

 

8. Hankedokumentide loetelu 
 

Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest 

lisadest: 

8.1. Lisa 1 – Hinnapakkumise vorm 

8.2. Lisa 2 – Hankelepingu vorm 

8.3. Lisa 3 - Hanketingimused 


