Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutab välja väikehanke
Treenerikutse taotlemise e-keskkonna loomiseks
Treenerikutsete taotlemine ja omistamine on reguleeritud dokumendiga Kutse andmise kord
treenerikutsetele (2019-11-19) - EST Dokumendis sätestatu on sisendiks ja aluseks e-keskkonna
loomisele.
Treenerikutse taotlemise e-keskkonnal on püsiv andmevahetus Eesti spordiregistriga x-tee
vahendusel. Treenerikutsega seotud andmed salvestatakse spordiregistrisse ja spordiregistri andmeid
kasutatakse treenerite kutseomistamise protsessis vastavuses spordiregistri põhimäärusega
https://www.riigiteataja.ee/akt/129022020001 .

PROTSESSID JA FUNKTSIONAALSUSED
Treenerikutse taotlemine
Kasutajad - potentsiaalselt kogu Eesti täiskasvanud elanikkond. Konkreetse isikuga isikukoodi alusel
seotud keskkond.
Põhi protsessid ja funktsionaalsused:
Andmete sisestus – isikuandmed, aadress andmed, haridus andmed, koolitusandmed. Andmete
muutmise võimalus.
Failide üleslaadimine – pildi ja pdf formaadid.
Kontroll mehhanism kutsetaotluse tehnilise vastavuse hindamiseks – hariduse, koolitustüüpide,
tundide arvude, staaži alusel ja negatiivse hinnangu puhul täiendama suunamine.
Treeneri kutsetaotluse esitamine.
Info taotluse seisundi kohta – läbinud eelkontrolli, läbinud kontroll, lubatud eksamile pp/kk/aaaa.
Meeldetuletus eksami aja ja kutse aegumise kohta (SMS, meil).
Lisa funktsionaalsused.
Kutsete ajalugu.
Üldainete ja erialase tasemekoolituse ning erialase täiendkoolituse info ja koolitustele
registreerumine.
Eriala ja üldainete õppekavad ja õppematerjalid.
Kutseomistamise alusdokumendid.
Lühikokkuvõte isikupõhiselt järgmistest sammudest – taseme tõstmine, taastaotlemine
Eelnevalt sooritatud üld- ja eriala eksamite tulemused.
Otsetee eksamiks sisselogimiseks.

Treenerikutsete menetlemine ja kutseomistamine – kutsekomisjonid.
Komisjoni põhine vaade. Kuvatav info seotud konkreetse spordiala komisjoniga.
Põhiprotsessid ja funktsionaalsused:
Kutsekomisjonide nimetamine ja kutsekomisjoni liikmete muutmine (kinnitab kutse andja esindaja).
Komisjoni liikmete pädevuskinnitused - kutseomistamise kord, eetikakoodeks, kutsestandardid.
Kutsekomisjoni liikme Isikupõhine kinnitus on eelduseks keskkonna kasutusõiguste rakendumiseks.
Kutsekomisjoni esindaja määramine (kinnitab volitatud töötleja).
Kutsete andmise välja kuulutamine.
Kutsete taotluse sisuline kontroll (peale volitatud töötleja poolset tehnilist kontrolli).
Hindamise määramine.
Andmevahetus testimise keskkonnaga – eksamite tellimine – eksami logide saamine.
Hindamise läbi viimine – üldainete ja eriala testid EKR 3, EKR 4, EKR 5, praktilise töö eksam.
Andmevahetus testimise keskkonnaga – eksamite tulemused.
Hindamistulemuste kinnitamine ja kutseomistamise otsus - kutsekomisjoni liikmed kinnitavad
(võimalus volitada teist kutsekomisjoni liiget).
Kutse omistamise kinnitamine volitatud töötleja poolt ja saatmine Kutseregistrisse.
Teade treenerile ja kutsekomisjoni liikmetele (meil, SMS).
Lisa funktsionaalsused.
Kutseomistamise alusdokumendid kutseomistamise kord, eetikakoodeks, kutsestandardid.
Kutsekomisjonid põhiselt õppekavad ja õppematerjalid.
Spordiala kutsega treenerite info – kutsed, kehtivuse ajad, arhiivis, kehtivad, eri värvidega kutsed mis
aeguvad sel aastal ja sel poolaastal.

Treenerikutsete menetlemine ja kutseomistamine – volitatud töötleja
Komisjonide ülene vaade.
Põhiprotsessid ja funktsionaalsused:
Kutsekomisjonide kinnitamise korraldamine (kinnitab allkirjaga kutse andja EOK peasekretär).
Kutsekomisjoni esindaja kinnitamine.
Kutse taotluste tehniline kontroll.
Saab võtta kutsekomisjoni administraatori rolli.
Saab võtta treeneri/kutsetaotleja rolli.

KASUTAJAGRUPID
Treenerikutse taotleja:
-

omab enesega seotud materjalide lugemis ja muutmisõigust

Kutsekomisjoni esindaja:
-

omab temaga seotud spordiala kutsekomisjoni materjalide lugemis ja muutmisõigust.

Kutsekomisjoni liige:
-

omab temaga seotud spordiala kutsekomisjoni materjalide lugemisõigust ja
allkirjastamisõigust;

Volitatud töötleja:
-

omab kõikides funktsionaalsustes nii kirjutamis- kui lugemisõigusi;

-

haldab kutsekomisjoni administraatori ja kutsekomisjonide liikmete õigusi;

ÜLDISED NÕUDED
Keskkonna kasutajaid peab olema võimalik autentida ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart ID -ga.
Nii keskkonda sisenemine kui andmete lisamise, muutmise või kustutamise toimingud tuleb säilitada
logides, kus on lisaks andmebaasi tabelile, väljale ja toimingule kirjas kasutaja isikukood ja IP-aadress.
Tehnilised nõuded kasutajaliidesele:
-

kasutajaliides peab olema kasutatavad MS IE, Mozilla Firefoxi ja Google Chrome’i viimaste
versioonidega;

-

kasutajaliides on eestikeelsed;

-

veebileht majutatakse keskkonnas, mis ei jää alla MySql 5.7 ja PHP 7.2;

Üleantavad materjalid ja teenused:
-

keskkonna lähtekood;

-

andmebaasi struktuur;

-

koolituse läbiviimine peakasutajatele;

-

kasutajatugi ja garantiihooldus 12 kuu vältel.

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.
3.1. Pakkuja peab olema registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses
registris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea
esitama). Välisriigis registreeritud ettevõtja esitab asukohariigi pädeva registri tõendi.
3.2. Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vajalik kogemus infosüsteemide loomisel.
TÖÖ TÄHTAEG
Töö teostamise tähtaeg on kaks kuud alates hankelepingu sõlmimisest.
PAKKUMISE DOKUMENDID
1. Etappide kaupa lahti kirjutatud tööde ajakava.
2. Viimase kahe aasta vältel antud valdkonnas teostatud tööde nimekiri.
3. Kinnitust, et pakkumine on jõus vähemalt 30 päeva peale pakkumiste esitamise tähtaega.
PAKKUMUSTE ESITAMINE
Pakkumused palume saata priit@spordiinfo.ee hiljemalt 16. oktoober 2020 kell 17.00
HINDAMISE KRITEERIUMID
1. Hinnakriteerium: tööde kogumaksumus 40%
2. Kvaliteedikriteerium: töödeplaani kvaliteet 60%
Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu
eeldatavat maksumust.

