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1. Riigihanke iseloomustus 
Käesoleva riigihanke eesmärk on Tartu Kutsehariduskeskuses Wordpressi ja Wordpressi 

moodulite, pistikprogrammide, integratsioonide juurde kuuluvate tarkvarade jätkuarendamine, 

koolitus ning nõustamine infosüsteemi efektiivseks kasutamiseks. Hanke korraldamiseks 

kasutatakse avatud hankemenetlust. Pakkumuse peab esitama riigihanke alusdokumentides 

(RHS §4 lg 17) esitatud tingimustele. Ühe eduka Pakkujaga sõlmitakse hankeleping tähtajaga 

üks aasta või varem, kui hankelepingu maht (maksumus) on täitunud. Hanketeate 

avalikustamine, pakkumuste esitamine ja hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas e-

menetlusena. 

 

2. Riigihanke üldandmed  
2.1. Hankija nimi: Tartu Kutsehariduskeskus 

2.2. Hankija aadress: Kopli 1, Tartu 50115 

2.3. Riigihanke eest vastutav isik: Silver Püvi 

2.4. Riigihanke eest vastutava isiku telefon: +372 5695 4607 

2.5. Riigihanke eest vastutava isiku e-post: silver.puvi@khk.ee 

2.6. Riigihanke nimetus: „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine“ 

2.7. Riigihanke viitenumber: 199136 

2.8. Riigihanke põhiklassifikatsiooni kood (CPV): 72262000-9 

2.9. Riigihanke alusdokumentide sh käesoleva hankedokumendi (HD) koostamisel on 

Hankija lähtunud riigihangete seadusest (RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest. 

Hankija võib muuta riigihanke alusdokumente sh  HD enne pakkumuste esitamise 

tähtpäeva RHS § 81 alusel.  

2.10. Hankijal on õigus tellitud teenuste  koguseid muuta vastavalt vajadusele ±20% ulatuses 

käesoleva hanke raames. 

 

3. Hankedokumentides kasutatavad terminid 

3.1. Hankedokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:  

3.1.1. Hankija – isik, kes on riigihanke välja kuulutanud ning kes on sõlminud 

hankelepingu edukaks tunnistatud pakkumuse  esitanud Pakkujaga; 

3.1.2. Pakkuja/Arendaja – isik, kes osaleb käesoleva avatud hankemenetluses ja on 

pakkumuse esitanud; 

3.1.3. Tellija – isik, kes on sõlminud hankelepingu edukaks tunnistatud pakkumuse 

esitanud Pakkujaga; 

3.1.4. Täitja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja, kellega on sõlmitud 

hankeleping;  

3.1.5. Hankeleping – käesoleva hankemenetluse tulemusel Hankija ja Pakkuja vahel 

sõlmitud kirjalik rahaliste huvidega seotud leping; 

3.1.6. arendusprojekt – käesolevale hankele järgnev uue Tartu Kutsehariduskeskuse 

veebilehega seotud arendustööde kogum, mis on vajalik hankelepingu eesmärgi 

saavutamiseks; 

3.1.7. TKHK – Tartu Kutsehariduskeskus; 

3.1.8. CAPTCHA – (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart, "täisautomaatne avalik Turingi test arvutite eristamiseks 

inimestest") meetod spämmiroboti tõkestamiseks, põhineb inimesele lihtsal, kuid 

robotile keerulisel ülesandel, näiteks pildil moonutatud kirjaga esitatud juhuslike 

märgijadade (või helijadas moonutatult esitatud sõnade) sisestamisel klaviatuurilt. 

3.1.9. olulised leheküljed - Avaleht, Tunniplaani leht, Sisseastumise avalduse täitmise 

või  teenuse tellimise/broneerimise leht, kontaktid; 

mailto:silver.puvi@khk.ee
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3.1.10. Töö – Wordpressi ja Wordpressi moodulite, pistikprogrammide, integratsioonide 

juurde kuuluvate tarkvarade jätkuarenduse teenused, mida Täitja pakub Tellijale 

lepingu alusel. 

3.1.11. Töö sisaldab: 

3.1.11.1. Detailset süsteemianalüüsi, mille esialgseks sisendiks on Lepingu osaks 

oleva hankedokumendi tehniline kirjeldus Lisa 1. 

3.1.11.2. Süsteemi arhitektuuri koostamist, mis peab sisaldama järgmisi 

komponente:  

3.1.11.3. Süsteemi moodulid, rakenduse server(id), andmebaasid, serverid 

3.1.11.4. Seosed moodulite vahel ja seosed väliste süsteemidega.  

3.1.11.5. Andmemudeli loomist; 

3.1.11.6. Tarkvara arendamist vastavalt süsteemianalüüsile ja kokkulepitud 

ajakavale ja etappidele Lepingus; 

3.1.11.7. Dokumentatsiooni loomist vastavalt HD tehnilises kirjelduses Lisas 1. 

punkt 6 „Nõuded dokumentatsioonile“ kirjeldatule; 

3.1.11.8. HTML/CSS lõikamist; 

3.1.11.9. Tarkvara testimist ja muudatuste sisseviimist vastavalt testtulemustele; 

3.1.11.10. Süsteemi juurutamist koostöös Tellijaga. 

3.1.12. responsiivus - lähenemine veebikujundusele, mille kohaselt lubatakse veebilehe 

kujundusel muutuda vastavalt ekraani suurusele. Lisaks on oluline mõista, et 

responsiivse veebidisaini ülesannete hulka kuulub pakkuda sama veebilehe toetust 

erinevatele seadmetele vastavalt nende poolt kasutatud ekraani suurusele. 

3.1.13. WCAG - Veebi sisu juurdepääsetavuse juhised 

(http://www.w3.org/TR/WCAG20/)  

3.1.14. SEO - tegevuste kogum, millega jõutakse täpselt õigete klientideni ja ollakse 

otsingumootoris nähtaval; 

3.1.15. SEM - (search engine marketing) on otsingumootori turundus, mis hõlmab 

infosüsteemi optimeerimist ja makstud reklaami otsingumootorites; 

3.1.16. OWASP - avatud veebirakenduse Turvalisuse projekt (OWASP) on interneti 

kogukond, mis loob vabalt kättesaadavad artikleid, metoodikaid, 

dokumentatsiooni, tööriistu ja tehnoloogiaid  veebirakenduse turvalisuse 

valdkonnas; 

3.1.17. ASVS - rakenduse turvatesti standard; 

3.1.18. murdepunkt - punktid, kus lehe sisu reageerib kasutajale nii, et informatsioon on 

presenteeritud parimal võimalikul moel;  

3.1.19. Time to first byte - TTFB mõõdab esimese baidi laekumiskiirust kliendi 

brauserisse HTTP taotluse kaudu 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Time_To_First_Byte); 

3.1.20. SSO - ühekordne sisselogimine on kasutaja autentimise protsess, mille abil kasutaja 

saab, sisestades ühe kasutajanime ja parooli, ligipääsu mitmele rakendusele. Sellisel 

viisil saab kasutaja ligipääsu nendele rakendustele, kuhu on kasutajal õigus 

siseneda. Konkreetse sessiooni jooksul ei pea kasutaja enam rakenduste 

vahetamisel oma identiteedi tõestama; 

3.1.21. standardlahendus - lahendus on tarkvaraline lahendus, mille regulaarne 

arendamine on kestnud üle kahe aasta ning mida on mitmel asutusel võimalik 

(pistik)programmina kasutada lähtudes autorluse headest tavadest; 

3.1.22. valideerimine - programmeerimiskeeles kirjutatud veebilehtede viimine 

vastavusse keelele kehtestatud standarditega; 

3.1.23. struktureerimata sisu – kasutajate poolt loodud sisu, millel ei ole kindlat 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_To_First_Byte
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struktuuri. Struktureerimata sisu koosneb vabalt valitud ja vormindatud tekstist, 

piltidest ja muudest sisu elementidest, mida sisu autor on pidanud vajalikuks 

kasutada. 

3.1.24. kasutatavuse analüüs ja testimine – protsess, mille käigus selgitatakse kuivõrd 

süsteemi on võimalik eesmärgipäraselt kasutada. Hinnatakse süsteemi õpitavust, 

intuitiivsust, kasutamise efektiivsust (info leitavus, klikkide arv jne), sujuvust jmt. 

Kasutatavuse analüüsi eesmärk on leida süsteemis optimeerimist vajavaid kohti, 

mille muutmine parendab kasutusmugavust, tõstab kasutamise efektiivsust, 

vähendab süsteemi valekasutusi, kasutussessioonide katkemist enne protsessige 

lõpuni jõudmist vmt. Kasutatavuse testimisel tuleb kaasata süsteemi tegelikke 

lõppkasutajaid; 

3.1.25. turvalisuse analüüs ja testimine – protsess, mille käigus kontrollitakse 

arendusprojektis tehtud töö tulemuse vastavust OWASP ASVS tase 2B-le; 

3.1.26. arendaja testid – Pakkuja poolt läbi viidavad kasutatavuse, jõudluse ja 

regressiooni testid. 

3.1.27. formaalne tähtaeg – arendusprojekti lepinguline üleandmistähtaeg. Formaalse 

tähtaja saabudes on arendusprojekt „üle antud“. 

3.1.28. üle antud – tähendab seda, et arendusprojekti tulem on edukalt läbinud vastuvõtu 

testid ning leitud puudused on kõrvaldatud. 

3.1.29. arenduse tähtaeg – formaalne tähtaeg miinus periood vastuvõtu testimisteks. 

Arenduse tähtaja saabudes peab arendusprojekt olema „valmis“. 

3.1.30. valmis – arendusprojekti tulem on Pakkuja poolt terviklikult komplekteeritud 

vastavalt nõuetele, sh dokumentatsioon, koolitused, kasutusjuhendid, jms. 

Teostatud on kõik arendusprotsessi juurde kuuluvad testimised. 

3.1.31. infosüsteem – Tartu Kutsehariduskeskuse veebileht koos selle juurde kuuluvate 

komponentide, sisuhaldusmootori, süsteemitarkvaraga ja alamlehtedega töönimega 

“Veeb”, mille Täitja annab Töö tulemusena Tellijale üle. 

3.1.32. tarkvara – infosüsteemis sisalduv tarkvara, mille Täitja arendab ja annab üle 

Tellijale vastavalt Lepingule. 

3.1.33. tulemid – Töö tulemus, mille Täitjal annab Tellijale iga arendussprindi ja/või 

arendusetapi lõppedes.  

3.1.34. arendussprint – Töö iteratsioon, peamiselt kahenädalane periood, mis on kokku 

lepitud Lepingus ja mis lõpeb tulemi üleandmisega Täitja poolt ja 

vastuvõtukontrolliga Tellija poolt. 

3.1.35. arendusetapp – Töö etapp, mis sisaldab mitut arendussprinti ja mis on kokku 

lepitud Lepingus ja mis lõpeb vastuvõtukontrolliga.  

3.1.36. esialgne vastuvõtutest – tähendab testi, mille korraldab Täitja tulemite 

üleandmisel ja milles Täitja näitab, et tarkvara funktsioneerib vastavalt 

kokkulepitule. 

3.1.37. vastuvõtukontroll – Tellijapoolne tulemite ülevaatamine infosüsteemis pärast iga 

arendussprindi või arendusetapi lõppemist, et veenduda nende kvaliteedis ja 

vastavuses kokkulepitud nõuetele. Vastuvõtukontroll loetakse läbituks, kui kõik 

kontrollimise tulemusena leitud vead on parandatud; 

3.1.38. Arendussprindi vastuvõtu protokoll – Dokument, mis kinnitatakse Poolte 

esindajate poolt e-posti teel pärast seda, kui Tellija on tulemid kinnitanud 

vastuvõtukontrolliga ja kus on loetletud Täitja poolt arendussprindi või 

arendusetapi jooksul valminud ja üleantavad tulemid. Arendussprindi vastuvõtu 

protokoll on Täitja poolt esitatava arve aluseks. Arendussprindi vastuvõtu 

protokolli vorm on Lepingus Lisa 2 „Arendussprindi vastuvõtu protokoll“. 
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3.1.39. Lõplik arendusetapi vastuvõtu protokoll – Dokument, mis allkirjastatakse Poolte 

esindajate poolt, kui kõik Arendusetapid on lõppenud ja kõik Tulemid on 

aktsepteeritud Vastuvõtukontrolliga. Lõplik arendusetapi vastuvõtu protokoll on 

Lepingu Lisa 3 ning on Täitja poolt esitatava arve aluseks. 

3.1.40. TKHK veebimajutuse partner - Tartu Kutsehairduskeskuse veebilehtede majutuse 

teenuse partner, kellega on Tartu Kutsehariduskeskusel koostööleping. kes tagab 

TKHK avalike veebilehtede turvalisuse. 

3.1.41. Prelive keskkond - veebikeskkond, kuhu tõstab arendaja enda poolt valmis töö, kus 

võtab tellija töö vastu ning kust võtab TKHK veebimajutuse partner uue versiooni 

kodulehest ning tõstab selle avalikuks 

3.1.42. LIVE keskkond - veebikeskkond aadressil *.khk.ee koos alamdomeenidega, mis 

pole arendus.khk.ee ja prelive.khk.ee alamdomeenid ning nende alamdomeenid. 

 

4. Hankedokumentide väljastamine ja lisainfo küsimuste korral 
4.1. Riigihanke alusdokumente on võimalik alla laadida Riigihangete registri vahendusel. 

4.2. Riigihanke alusdokumentide sisu kohta võib küsida selgitusi vaid teabevahetuse keskkonna 

kaudu.  

4.3. Hankija vastab riigihanke alusdokumentidega seotud selgitustaotlustele riigihangete 

seaduse § 46 sätestatud korras. 

4.4. Kui Pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi selgituste saamiseks 

riigihanke alusdokumentides avastatud vastuolude, ebaselguste või puuduste kohta, on 

Hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida Hankijale 

sobivam riigihanke alusdokumentide tõlgendus. 

4.5. Hankija ei vastuta e-posti side toimimise eest. 

4.6. Juhised ja lisainfo e-riigihangete keskkonna kasutamiseks leiate aadressilt: 

https://riigihanked.riik.ee/  

 

5. Pakkumuste tagasilükkamine  

5.1. Hankijal on õigus tagasi lükata pakkumused järgmistel juhtudel:  

5.1.1. Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata 

vastavalt RHS § 115 sätetele. 

5.1.2. Hankijal on õigus pakkumus tagasi lükata, kui pakkumus ei vasta riigihanke 

alusdokumentides esitatud tingimustele. 

5.1.3. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui kõigi vastavaks tunnistatud 

pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS § 116).  

5.1.4. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui pakkumusi on laekunud kaks või 

vähem, millega seoses ei ole Hankija hinnangul riigihankes tagatud piisav 

konkurents. 

5.1.5. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui riigihanke korraldamiseks vajalikud 

tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimatuks 

või mittevajalikuks. 

5.1.6. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui aset on leidnud sündmus, mida saab 

pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Hankija ei saa mõjutada, 

ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal 

selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje 

ületaks. 

5.1.7. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui tekib vajadus hanke objekti olulisel 

määral muuta. 

https://riigihanked.riik.ee/
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5.1.8. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui Hankijal kaob vajadus antud 

teenuste järele. 

 

6. Pakkumuse vormistamine ja esitamine  
6.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatest, sh riigihangete teostamist reglementeerivatest õigusaktidest. 

6.2. Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas vastavalt RHS § 52 ja § 111 

sätestatule.  

6.3. Hinnapakkumuse tabel tuleb täita ja esitada tabeltöötlusprogrammi kasutades, mis 

võimaldab Hankijal pakkumuse arvutuskäike üle kontrollida. 

6.4. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumusega esitatavad dokumendid 

(sertifikaadid või muu toote nõuetele vastav dokumentatsioon), mis ei ole originaalis eesti 

keeles, tuleb tõlkida eesti keelde. 

6.5. Pakkumuste hinnad tuleb esitada eurodes. 

6.6. Pakkumuse esitamise tähtaeg e-riigihangete keskkonnas: 28.08.2018 kell 09:00. 
Nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. 

6.7. Alternatiivseid pakkumusi ei ole lubatud esitada. 

6.8. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. 

6.9. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse Hankijale õigeaegse esitamise kogu riski, kaasa 

arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse. 

6.10. Pakkumused peavad olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuse esitamise päevast. 

7. Pakkujatepoolne ühise pakkumuse esitamine 

7.1. Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele 

vastavuse tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul tugineda kõigi ühispakkujate 

vastavatele summeeritud näitajatele. 

7.2. Ühispakkujad võivad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele 

vastavuse tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on vastava 

kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik. 

7.3. Kui pakkumuse esitavad mitu Pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ja 

hankelepingu sõlmimise ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda 

hulgast ühe esindaja. Ühispakkujate aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses 

on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. 

7.4. Ühispakkumuse esitavad Pakkujad peavad kõik esitama kõrvaldamise aluste puudumist 

tõendavad dokumendid/kinnitused ning kvalifikatsiooni dokumendid võib esitada ühiselt. 

 

8.  Pakkumuste avamine  
8.1. Pakkumuste avamine, sh menetlemine toimub e-riigihangete keskkonnas. 

8.2. Pakkumusi, mis ei ole laekunud tähtajaliselt e-riigihangete keskkonda, ei saa hiljem 

esitada paberkandjal või e-posti teel. 

8.3. Pakkumuste avamise protokoll saadetakse Pakkujatele peale pakkumuste avamist e-

riigihangete keskkonna kaudu RHS § 113 alusel. 

8.4. Hankija teavitab oma otsustest RHS § 47 alusel. 

 

9.  Kvalifitseerimistingimused 

9.1. Kvalifitseerimistingimused on esitatud hanketeates. 
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10.  Vastavustingimused 

10.1. Vastavustingimused on esitatud hanketeates. 

 

11. Pakkumuste hindamine  
11.1. Hindamisel võrreldakse pakkumuse maksumuse vormil esitatud käibemaksuta hinda. 

11.2. Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

11.3. Võrdsete hindamistulemuste korral eelistatakse eduka valimisel Pakkujat, kes esitas 

riigihangete e-keskkonnas pakkumuse esimesena.  
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Lisa 1. Tehniline kirjeldus  

1. Pakkuja pakkumus peab vastama käesoleva tehnilise kirjelduse tingimustele. 

2. Süsteem peab töötama olemasoleva Wordpress kodulehe mootoriga, mis on alati uuendatud 

viimasele LTS versioonil TKHK veebimajutuse partneri serverites. 

3. Wordpressi veebimootoril töötavad Multisite moodul, SSO (Google Apps), integratsioonid 

õppeinfosüsteemiga ja mitmed teised integratsioonid (RSS, SiseTV, Facebook jne), mille 

kaudu on ühendatud kooli erinevad teenuste veebileheküljed, osakondade veebileheküljed 

ja kampaaniate veebilehed 

4. Arendustööde käigus tuleb pakkujal arendada või täiustada infosüsteemi vastavalt: 

4.1. kehtivale TKHK CVI-le, WCAG, SEO ja SEM tehnoloogia standardile 

4.2. olemasolevale tehnilisele lahendusele 

4.3. olemasolevale Wordpressi andmebaasi struktuurile 

4.4. Wordpressi mootorile kehtestatud turvanõuetele (kontrollib TKHK veebimajutuse 

partner) 

4.5. TKHK eesmärgile optimeerida oma tööprotsesse 

4.6. TKHK nõudele, et infosüsteem oleks töötav 3 kõige levinuma arvuti veebilehitseja  3 

viimast versiooni (allikas: https://www.w3schools.com/browsers/default.asp) ja 3 

enamlevinud mobiiltelefoni veebilehitseja  3 viimast versiooni (allikas: 

http://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/worldwide) poolt toetatud 

4.7. TKHK nõudele, et veebilehitsejates on keelatud Java, Silverlight ja Flash 

4.8. TKHK nõudele, et infosüsteemi murdepunktideks on seadistatud: 

4.8.1. suured ekraanid – 1200px ja suurem 

4.8.2. keskmise suurusega ekraanid – 992px ja suurem 

4.8.3. väikesed ekraanid – 768px ja suurem 

4.8.4. eriti väikesed ekraanid – kuni 768px (mitte väiksem kui 320px) 

4.9. et, TTFB meetodil mõõdetud infosüsteemi  lehtede avanemiskiiruseks on: 

4.9.1. alla 700 ms 500 samaaegse kasutaja korral. 

4.9.2. alla 1200 ms 1000 samaaegse kasutaja korral. 

4.9.3. Oluliste lehekülgede puhul 500 ms 500 samaaegse kasutaja korral. 

4.9.4. Oluliste lehekülgede puhul 700 ms 1000 samaaegse kasutaja korral. 

4.10. nõudele, et olulised leheküljed peavad vastama kujunduselt WCAG 2.0 AA taseme 

standardile 

4.11. nõudele, et infosüsteem töötab SSL sertifikaadil ning on vastav OWASP tasemele 2B 

4.12.  TKHK nõudele eelistada standardlahendusi 

4.13. arvestades integreeritust teiste väliste teenustega (N: õppeinfosüsteem, juuksuri aegade 

broneerimine, autoremondi aegade broneerimine, Catering teenuse tellimine jne) 

5. Arendusprojekt on jagatud: 

5.1. arendussprintideks: 

5.1.1. mille kestvus on kuni 2 nädalat 

5.1.2. mille käigus tehakse tööd 

5.1.3. mille lõppedes viib pakkuja läbi arendaja testid, mis: 

5.1.3.1. katavad Turvalisuse analüüsi ja testimise 

5.1.3.2. tagab, et arendus on valmis 

https://www.w3schools.com/browsers/default.asp
http://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/worldwide
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5.1.4. pakkuja koostab juhendi tulemi paigaldamiseks LIVE keskkonda 

5.1.5. pakkuja paigaldab juhendi alusel arenduse Prelive keskkonda 

5.1.6. Prelive keskkonnas töö vastuvõtmiseks vormistatakse Arendussprindi vastuvõtu 

protokoll, kui tellija on seisukohal, et on täidetud tehnilise kirjelduse punktid 

4.1-4.13 

5.2. Arendussprindid moodustavad arendusetapi: 

5.2.1. Arendusetapi alguses esitab pakkuja sooviavalduse muuta TKHK Wordpressi 

olemasolevale andmebaasi struktuuri 

5.2.2. Arendusetapi lõppedes tõstab TKHK veebimajutuse partner veebilehe Prelive 

keskkonnast LIVE keskkonda vastavalt arendussprintide paigaldusjuhendile 

nende järjekorra alusel 

5.2.3. LIVE keskkonnas töö vastuvõtmiseks vormistatakse Lõplik arendusetapi 

vastuvõtu protokoll, kui tellija ja TKHK veebimajutuse partner on seisukohal, 

et on täidetud tehnilise kirjelduse punktid 4.1-4.13 

6. Nõuded dokumentatsioonile: 

6.1. paigaldusjuhend peab olema: 

6.1.1. spetsialistile mõistetav 

6.1.2. struktureeritud ja sisaldama: 

6.1.2.1. lähteülesannet 

6.1.2.2. terviklikku failide loetelu, mis antud arendusega on seotud 

6.1.2.3. viiteid andmebaasi tabelitele, mida antud arendus kasutab 

6.1.3. pdf vormis dokument Google Drive keskkonnas 

6.2. kasutusjuhend peab olema: 

6.2.1. kasutajale mõistetav 

6.2.2. struktureeritud ja sisaldama: 

6.2.2.1. lähteülesannet 

6.2.2.2. viidet administraatorina info sisestamise kohta koos näidisega, kus 

antud info kuvatakse välisveebis 

6.2.3. pdf vormis dokument Google Drive keskkonnas. 
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Lisa 2. Kõrvaldamise aluste puudumise kinnitus 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

 

1. Kinnitame, et meid ega meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud 

kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, 

kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või 

sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi 

rahastamise eest; 

2. Kinnitame, et meid ega meie ega meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või 

muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole 

karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise 

võimaldamise eest; 

3. Kinnitame, et meid ega meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud 

laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest. 

4. Kinnitame, et meil puudub riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg 

maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu või sotsiaalkindlustusmaksete võlg 

tema asukohariigi õigusaktide kohaselt; 

5. Kinnitame, et meie ega meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei ole 

rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses 

(RHS § 95 lg1). 

6. Kinnitame, et me ei ole esitanud valeandmeid hankemenetlusest kõrvaldamise aluste 

kohta ega Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. 

7. Kinnitame, et meil ei ole Hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlga 

maksukorralduse seaduse tähenduses; 

8. Kinnitame, et me ei ole rikkunud õigusaktidest või kollektiivlepingust tulenevaid 

keskkonna-, sotsiaal- või tööõiguse valdkonnas kohaldatavaid kohustusi; 

9. Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, ja meie suhtes ei ole algatatud 

pankroti- või likvideerimismenetlust, meie äritegevust ei ole peatatud, me ei ole muus 

sellesarnases olukorras oma asukohamaa õigusaktide kohaselt, välja arvatud asjade 

ostmisel RHS § 49 lõikes 4 sätestatud juhul ja tingimustel; 

10. Kinnitame, et me ei ole raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu; 

11. Kinnitame, et me ei ole sõlminud konkurentsi kahjustavat kokkulepet; 

12. Kinnitame, et meil puudub käimasolevas hankes huvide konflikt; 

13. Kinnitame, et meie pakkumuse või taotluse koostamisel ei ole osalenud isik, kes on 

osalenud sama riigihanke ettevalmistamisel või on muul viisil Hankijaga seotud, ning 

meil puudub info, mis annaks meile eelise teiste riigihankes osalejate ees; 

14. Kinnitame, et me ei ole oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepingut 

või hankelepinguid nii, et rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping üles 

öeldud, hinda alandatud, hüvitatud kahju või makstud leppetrahvi; 
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15. Kinnitame, et me ei ole esitanud valeandmeid RHS §-s 95 sätestatud või RHS §-des 98–

101 sätestatu alusel Hankija kehtestatud kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kohta 

ega jätnud need andmed või RHS § 104 lõigete 7 ja 8 alusel Hankija nõutud täiendavad 

dokumendid esitamata; 

16. Kinnitame, et me ei mõjuta tahtlikult Hankijat ega esita hooletusest eksitavat teavet, mis 

võib ebakohaselt mõjutada Hankija otsuseid riigihankes, ega tegutse eesmärgiga saada 

konfidentsiaalset teavet, mis võib anda talle eelise teiste riigihankes osalejate ees; 

17. Kinnitame, et meid ega meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku esindajat ei ole karistatud maksualaste süütegude eest; 

18. Kinnitame, et puuduvad alused, mis takistaksid meil RHSi alusel pakkumust või taotlust 

esitada, välja arvatud § 111 lõikes 6 sätestatud juhul (RHS § 95 lg 4). 

19. Kinnitame, et me esitame oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi 

riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui 

neid andmeid ei ole Hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete 

põhjal. Juhul, kui meie asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit 

riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, siis 

esitame selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 

 

 

 

Kuupäev:   …………………………………….  

 

Pakkuja esindaja ees- ja perekonnanimi: ………………………………………………..….  
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Lisa 3. Vastavustingimuste kinnitused 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

 

1. Kinnitame, et me ei ole esitanud valeandmeid RHS 2 jagu 3 jaotises sätestatu või RHS 4 

jagu 2 jaotises sätestatu alusel Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta (RHS § 114). 

2. Pakkumuse tegemisel oleme arvestanud hankelepingu tingimustega, kõigi hankelepingu 

teenuse müügi teostamiseks kaasnevate töömahtude ning kulutustega. 

3. Kinnitame hanketeates, riigihanke alusdokumentides, sh hankedokumendis ja selle lisades 

esitatud tingimuste ülevõtmist.  

4. Kinnitame, et pakkumus on jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamisest.  

5. Kinnitame, et meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse 

omandi õigused.  

6. Kinnitame, et tagame riigihanke alusdokumentides, sh hankedokumendi ja selle lisades 

esitatud nõuetele vastava teenuse müügi. 

7. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad Hankija 

majanduslikke võimalusi või ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või Hankija 

põhjendatud vajadusel või kui asjaolud hanke korraldamiseks on muutunud.  

8. Kinnitame, et osutame tellitud teenuse tähtaegselt hinnapakkumuse kajastatud 

maksumusega. 

9. Kinnitame, et kõik meeskonnaliikmed, kelle kohta esitasime oma pakkumuses CV-d, 

vastavad Hankija poolt esitatud nõudmistele ja on alati saadaval hankelepingu kehtivuse 

ajal hankelepingu täitmiseks. 

10. Kinnitame, et kõik meeskonnaliikmed, kelle kohta esitasime oma pakkumuses CV-d, on 

võimelised töötama Hankijaga eesti keeles ning Eesti õigusaktidega. 

11. Kinnitame, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad ühispakkujatena 

solidaarselt. 

12. Kinnitame, et arvestame oma pakkumuse mahtu ka need tööd ja spetsialistide töötasud, mis 

ei ole käesoleva hanke alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes heale tavale 

ja Pakkuja professionaalsusele, vajalikud hanke alusdokumentides kirjeldatud tööde 

nõuetekohaseks teostamiseks. 

13. Kinnitame, et anname nõusoleku meie poolt esitatud andmete või dokumentide õigsuse 

kontrollimiseks järelpärimiste tegemiseks kolmandatele isikutele. 

14. Kinnitame, et oleme nõus ekspertide kaasamisega komisjoni töösse. 

 

Kuupäev:   …………………………………….  

Pakkuja esindaja ees- ja perekonnanimi: …………………………………………………..….  
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Lisa 4. Volikiri 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

 

Käesolevaga volitab …………………………. (taotleja nimi) …………………………. 

(volitaja nimi ja ametikoht) isikus …………………………. (volitatava nimi, ametikoht) olema 

taotleja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke taotlust ja 

kvalifitseerimisdokumente.  

  

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.  

Volikiri kehtib kuni:   …………………………. 

Kuupäev:    …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Lisa 5. Ühispakkujate volikiri 

 
Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

 

Käesolevaga _____________ (Pakkuja nimi, kes volitab), registrikood _____________, 

aadress _________________ volitab _________________ (Pakkuja nimi, keda volitatakse), 

registrikood ______________, aadress ________________ esitama ___________ (Pakkuja 

nimi, kes volitab) nimel eelnimetatud hankel osalemise pakkumust ja tegema ______________ 

(Pakkuja nimi, kes volitab) nimel järgnevaid hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja 

täitmisega seotud toiminguid, sh allkirjastama kvalifitseerimisdokumente ja pakkumust. 

 

Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta. 

 

 

 

 

 

Kuupäev: …………………………… 

 

Pakkuja (ühispakkuja) nimi: …………………………………. 
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Lisa 6. Loetelu sõlmitud lepingute kohta 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

 

Kinnitame, et oleme viimase kahe aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm 

Wordpressil veebirakenduste arendustööde (sh. vähemalt üks leping, milles on kasutatud 

“Multisite” moodulit) lepingut kogumaksumusega 40 000 eurot (ilma käibemaksuta) aastas 

ning kinnitame, et eelnimetatud lepingud on täidetud nõuetekohaselt. 

Lepingud: 

Jrk 

nr 

Kasutatud 

“Multisite” 

moodulit 

Hankija 

nimi 

Hankija 

kontaktandmed 

Arendustöö 

lühikirjeldus 

Lepingu 

sõlmimise aeg 

1      

2      

3      

(soovi korral lisada ridu) 

 

Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud Wordpressil veebirakenduste arendustööd on 

täidetud hea tava kohaselt. 

 

  

Kuupäev:   …………………………………….  

 

Pakkuja esindaja ees- ja perekonnanimi: …………………………………………………..….  
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Lisa 7. Majanduslik- ja finantsseisundi kinnitus 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

 

 

 

Kinnitame, et meil on olemas kõik võimalused ja rahalised vahendid käesoleva riigihanke 

teostamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev:   …………………………………….  

Pakkuja esindaja ees- ja perekonnanimi: …………………………………… 
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Lisa 8. Ärisaladus 

 

Riigihanke nimetus:  „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine” 

Riigihanke viitenumber:  199136 

Pakkuja nimi:   ……………………………. 

Pakkuja registrinumber:  ……………………………. 

Kinnitame, et meie poolt käesolevas riigihankes esitatud pakkumusest on ärisaladusega kaitstud 

järgmised dokumendid või teave (kui pakkumus ärisaladust ei sisalda, palun märkida 

„pakkumus ei sisalda ärisaladust“). 

 

Jrk Dokumendi nimetus (terviktekst või 

viide teksti osale) 

Põhjendus teabe ärisaladuseks 

määramisest 

1.   

2.   

3.   
(soovi korral lisada ridu) 

1.1. Oleme teadlikud, et: 

1.1.1. RHS § 111 lõike 5 kohaselt ei või pakkuja ärisaladusena märkida: 

1.1.1.1. pakkumuse maksumust ega osamaksumusi; 

1.1.1.2. teenuste hankelepingute puhul lisaks pakkumuse maksumusele ja 

osamaksumustele muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele 

vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid; 

1.1.1.3. asjade hankelepingute puhul lisaks pakkumuse maksumusele ja 

osamaksumustele muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele 

vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid. 

 

Kuupäev:   …………………………………….  

Pakkuja esindaja ees- ja perekonnanimi: …………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


