Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutab välja lihthanke
„Noortetreenerite sihttoetuste menetlemine“
Taust
Aastast 2015 rakendub sihttoetus spordiklubides ja spordikoolides laste ning noorte treeningrühmi
juhendavatele 5. ning kõrgema kutsetasemega treeneritele, mille rakendusasutuseks on
Kultuuriministeerium määranud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse.
Käesoleva hanke eesmärgiks on luua keskkond nimetatud toetuse elektrooniliseks taotlemiseks ja
menetlemiseks.
Teostatavad tööd
Autentimine ja rollid
Keskkonna kasutaja peab end autentima ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi (Swedbank, SEB) abil.
Kasutajatüüpe on kolm:
-

taotluse esitaja (spordiklubi juhatuse liige või tema poolt volitatud esindaja, spordikooli juht)
ekspert (spordialaliidu või maakonna spordiliidu esindaja taotlustega tutvumiseks ja
vajadusel omapoolse eksperthinnangu andmiseks)
administraator (Spordikoolituse ja –Teabe SA esindaja)

Töö tulemiks on autentimise korraldamine keskkonna kasutamise eel ja funktsionaalsuse tagamine
kõigi kolme kasutajagrupi õigustest lähtudes.
Andmevahetus
Sihttoetuse nõuetele vastavuse kontrolliks vajab keskkond Eesti spordiregistri andmeid
organisatsioonide kaupa ja andmevahetust rahvastikuregistriga õpilaste isikuandmete tuvastamiseks
spordiseaduses sätestatud mahus.
Taotluse vormistamine.
Taotluse alustamiseks peab organisatsioon olema esitanud õigeaegselt ja korrektselt andmed kas
Eesti spordiregistrile või EHISele. Mittekvalifitseerumise korral peab keskkond esitama vastavasisulise
selgituse.
Taotluse avajatele esitatakse andmed organisatsiooni treenerite koosseisust koos viitega, kas antud
treener kvalifitseerub toetusele või mitte. Treeneri lisamisel taotlusele tuleb sisestada tema
treeningrühmade andmed.
Treeningrühmade kohta tuleb esitada:
-

nimetus;
rühma aste (ettevalmistav aste, treeningaste ja meisterlikkuse aste);
tunniplaan (nädalapäev, algusaeg, lõpuaeg, läbiviimise koht);
õpilaste nimekiri isikukoodide kaupa.

Süsteem peab kontrollima rühma vastavust nõuetele. Iga spordiala erinevate astmete kohta
esitatakse järgmised parameetrid: õpilaste vanuse alam- ja ülempiir, minimaalne rühma suurus,
treeningkoormuse alam- ja ülempiir. Kui rühma kohta siestatud andmed ei vasta nõuetele, peab
keskkond esitama vastavasiulise veateate. Samuti ei tohi keskkond lubada õpilase kuulumist
mitmesse treeningrühma samal spordialal.
Lisaks peab taotleja esitama üldandmed (pangakonto, kontaktisik koos e-posti aadressi ja

telefoninumbriga). Taotlejal peab olema võimalik anda andmete sisestamiseks juurdepääs ka
juhatusse mitte kuuluvale inimesele.
Taotlust saab esitada ainult siis, kui süsteem ei tuvasta ühtegi puudujääki nõuetele vastavuses.
Juhatuse liikme staatust mitte omav esitaja peab keskkonda üles laadima vastavasisulise volituse.
Taotluse esitamise järel teavitatakse taotlejat e-posti teel.
Taotluse menetlemine
Menetlemise funktsionaalsus hõlmab endas:
-

ülevaade esitatud taotlustest (nii spordialaliidu kui maakonna lõikes);
taotluse või selle osa (treeningrühm, treener) mittevastavaks tunnistamine;
eksperthinnangute vastuvõtmine (meisterlikkuse grupi kinnitamine spordialaliidu poolt,
samaaegselt mitmesse rühma esitatud õpilasele õigustatud organisatsiooni määramine).

Testimine
Pakkuja peab tagama keskkonna ammendava testimise. Vigade ilmnemisel pärast töö üleandmist
tuleb pakkujal need kõrvaldada garantiihoolduse korras ilma tasuta.
Tehnilised nõuded
-

keskkond peab olema kasutatavad MS IE 9.0+ ning Mozilla Firefoxi ja Google Chrome’i
viimaste versioonidega;
kasutajaliides on eestikeelsed;
veebileht majutatakse keskkonnas, mis ei jää alla MySql 5 ja PHP 5;

Üleantavad materjalid ja teenused
-

keskkonna lähtekood;
koolituse läbiviimine keskkonna administraatoritele;
kasutajatugi ja garantiihooldus 12 kuu vältel.

Tähtajad
Töö üleandmine toimub kahes etapis:
1) taotluse esitamise funktsionaalsus koos testimisega
2) taotluse menetlemise funktsionaalsus koos testimisega

10. november 2014
01. detsember 2014

Kvalifitseerimise tingimused:
1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse
kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate
asjaolude puudumise kohta.
2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel
on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või
sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on
ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja
arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või
asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata
riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt
arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud
asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus
olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude
puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade
puudumise kohta.
3. Tehniline ja kutsealane pädevus. Taotlejal projektijuhil peab olema vähemalt 5-aastane
töökogemus IT projektide juhina. Soovitav on spordivaldkonnas teostatud projektide juhtimise
kogemus. Palume lisada projektijuhi CV.
Hindamise kriteeriumid
Hindamise kriteeriumiks on pakkumuses esitatud tööde maksumus. Pakkumuse võitjaks on
madalaima hinnaga pakkumine.
Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu
eeldatavat maksumust.
Pakkumuste esitamine
Pakkumused palume saata priit@spordiinfo.ee hiljemalt 15.oktoober 2014 kell 12.00

