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Hinnapäring eksperdi teenuse ostmiseks 

Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamisel. 

  

Projekti nimetus: "Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine". 

Hinnapäringu eesmärk:  

Leida eksperditeenuse pakkuja Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava 

(Pärnumaa KEKK) koostmiseks neljas valdkonnas: majandus; biomajandus; taristu ja ehitised;  

energeetika ja varustuskindlus. 

 

Leida eksperditeenuse pakkuja kohalike omavalitsuste (KOV-ide) nõustamiseks Pärnumaa KEKK 

koostmisel neljas valdkonnas: tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus; maakasutus ja 

planeerimine;   looduskeskkond; kogukond, teadlikkus ja koostöö. 

 

Tellija: MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Ringi 35, registrikood 80193071 

Aadress: Pärnu 80012; e-post: pol@pol.parnumaa.ee; telefon +372 5553 7329. 

Projekti eest vastutav isik: Erik Reinhold, juhataja, mobiil: +372 5553 7329, e- post: 

erik@parnumaa.ee   

Kontaktisik: Merle Einola, projektijuht, mobiil: +372 5566 7906, e- post: merle@parnumaa.ee 

 

Päritava teenuse kirjeldus 

MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 

2014-2021 Keskkonnaministeeriumi programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohanemine“ kaasrahastuse abil koostamas Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- ja 

energiakava. Projekti periood on 20.10.2021-19.06.2022 ning selle tulemusena valmib kuuele 

Pärnumaa omavalitsusele ühine energia- ja kliimakava. Paralleelselt koostatavad kohalike 

oamvalituste kavad peavad olema omavahel integreeritud.  

 

Pärnumaa seitsmenda kohaliku omavalitsuse, Pärnu linna vastav kava koostatakse iseseisva 

dokumendina Pärnu linna poolt elluviidava projekti käigus.  

 

Käesoleva hinnapäringuga otsime valdkonna eksperti, kes töötab välja analüüsimetoodika 

Pärnumaa KEKK kõigi kaheksa seiratava valdkonna puhul. Ekspert viib läbi baasinventuuri 

olemasolevast olukorra kaardistamiseks ja  analüüsib Pärnumaa andmeid neljas valdkonnas ning 

koostab alljärgnevaid valdkondi sisaldava KEKK: 

 

1. Majandus s.h keskkonnahoidlikud riigihanked ja ringmajandus; 

2. Biomajandus; 

3. Energeetika ja varustuskindlus; 

4. Taristu ja ehitised. 

 

Ülejäänud energia- ja kliimakavade valkonnad, sh  tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus; 

maakasutus ja planeerimine; looduskeskkond; kogukond, teadlikkus ja koostöö, analüüsib ja 

koostab KEKK töö Tellija ehk MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit eksperdi kaasabil.  
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Pärnumaa Omavalitsuste Liidu välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni 

Maavolikogu. 

Baasinventuur ehk analüüs koosneb käesoleva olukorra kaardistusest. Analüüsitav periood lepitakse 

lepingu sõlmimise järel eksperdiga kokku.  

 

Eksperdi ülesanne on ühtlustada analüüsimetoodika kõigi kaheksa seiratava valdkonna puhul. 

Ekspert aitab määrata igale valdkonnale ja omavalitsusele näitajad, millega eesmärkide täitmist 

jälgitakse. 

Analüüsi teostatakase „Kliima- ja energiateemade analüüsimise juhisest“ lähtudes ning iga 

Pärnumaa omavalitsuse lõikes (va Pärnu linn). Baasinventuuri  andmeid arvesse võttes aitab ekspert 

sõnastada Pärnumaa KEKK tähtajalised ja võrreldavad eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks 

ja kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks.  

 

Baasinventuur ekperdi ja Tellija poolt teostatakse igas omavalitsuses, analüüsides igas omavalituses 

kõiki kaheksat valdkondkonda eraldi ning maakondlikul tasandil üldiselt. Üldisemas 

maakonnatasandi analüüsis peab kajastuma ka Pärnu linn kui maakonna keskus. 

 

Analüüsi valmidust arvestades on võimalik täita „Mõõdikute aruandluse tabelit“ (päringu Lisa 1).  

Eksperdi ülesanne on töö tellija ehk MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liidu nõustamine kogu projekti 

vältel, kõigis kaheksas valdkonnas  ning projekti koosolekutel/seminaridel osalemine. 

 

Koostöös eksperdiga lepitakse kokku töökoosolekute plaan. 

 

Projekti raames osaleb ekspert kuuel seminaril: 

I avaseminar huvigruppidega 

II Baasinventuuri tulemuste avalikustamine 

III Eesmärkide seadmine 

IV Valdkondlike näitajate seadmine 

V Mõõdikute seamine 

VI Lõppseminar 

 

Nõuded hinnapakkumusele  

Hinnapakkumine peab sisaldama:  

1. Pakkumus koos tegevuste ja eelarvega.  

2. Analüüsi metoodika kirjeldus.  

3. Pakkuja poolt koostatud seniste tööde loetelu energia- ja kliimakavade koostamisel. 

4.  Meeskonna kirjeldust (meeskonna liikmete cv-d, portfooliod või muu dokumentatsioon, mis 

on asjakohane);  

5. Esialgne ajakava ja tegevuskava. 

Teenuse eeldatav maksumus: 19 000 eurot koos käibemaksuga 

Eeldatav lepingu sõlmimise aeg ja kestvus: 01.12.2021. - 01.06.2022. 

1. Töö teostamise tähtaeg on 6 kuud alates lepingu sõlmimisest.  

2. Töö teostamise etapid lepitakse kokku pakkujaga sõlmitavas lepingus.  

3. Pakkumise maksumus peab sisaldama kõiki eksperditeenuse pakkumiseks vajalikke kulusid, 

sh ettevalmistamine, nõustamine, analüüs ja tulemuste üleandmine.  

4. Uuringu teostamise eest tasub Tellija  

 

 

https://kik.ee/sites/default/files/lisa_1_-_energia_ja_kliima_teemade_analuusimise_juhis.pdf
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Oodatav tulemus/väljundid:  

1. Kaardistatud on olemasolev olukord. 

2. Välja on selgitatud ebamõistlik energiakasutus kohalikes omavalitsustes valdkondade 

kaupa, mis süvendab kliimamuutusi.  

3. Välja on pakutud tegevused ja meetmed valdkondade kaupa, tagamaks energiatõhusus ning 

energiasäästu igas omavalitsustes, arvesatades kohalikke olusid ja eripära. 

4. Valminud on "Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine". 

Töö tulemuste vormistamine:  

Töö teostaja esitab seire- ja analüüsi tulemused eesti keeles elektrooniliselt aruandena.  

Pakkumise hindamise tingimused: 

Pakkumusi hindab ja võitja selgitab välja Tellija poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon, misjärel 

teeb Tellija võitjale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Komisjoni otsusest antakse kõigile pakkujatele 

teada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast pakkumuse esitamise tähtpäeva. 

Pakkumise hindamise meetod: parima hinna ja kvaliteedi suhe. Pakkumusi hinnatakse parima 

pakkuja väljaselgitamiseks järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:  

1. Metoodika ja tellija kaasatus omavalitsuste kaudu - 20% (maksimaalne punktide arv 20)  

2. Kaasatud ekspertide või partnerite kompetents - 30% (maksimaalne punktide arv 30)  

3. Töö hind - 50% (maksimaalne punktide arv 50)  

Parimaks pakkujaks loetakse suurima punkisumma saanud pakkujat. 

 

Hindamismetoodika kirjeldus: 

1. Metoodika ja Tellija kaasatus kohalike omavalitsuste kaudu - 20% (maksimaalne punktide 

arv 20)  

20 p – metoodika vastavus rahastaja poolt esitatud nõuetele (vt Lisa 1 Mõõdikute aruandluse 

tabel vastavalt juhistele ja Lisa 2 Lõpparuandluse tabel näitajate soovitustega) ning kohalike 

omavalitsuste kaasatus kliima- ja energiakava koostamine protessi 

10 p – KOVide kaasatus kliima- ja energiakava koostamine protessi 

2. Kaasatud ekspertide või partnerite kompetents - 30% (maksimaalne punktide arv 30)  

               15 p ekspertide ja partnerite erialane harid 

               15 p ekspertide ja partnerite erialane kogemus       

3. Töö hind - 50% (maksimaalne punktide arv 50)  

50 p – madalaim hind 

Ülejäänud pakkumused saavad proportsionaalselt punkte. 

              

Tähtaeg ja pakkumise esitamine:  

1. Hinnapakkumine tuleb esitada kirjalikult e-kirja teel hiljemalt  22.11.2021 kell 11.00 e-posti 

aadressil merle@parnumaa.ee. 

2. Tekkivad küsimused tuleb esitada e-kirja teel tellija aadressile merle@parnumaa.ee 

3. Pakkumus peab kehtima esitamistähtajast arvates vähemalt 3 kuud. 
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