PAKKUMISKUTSE

Sissejuhatus
Elron otsib endale PR-koostööpartnerit, kelle ülesandeks on olla strateegiliseks ja
taktikaliseks koostööpartneriks ettevõtte välise kommunikatsiooni osas. Samuti oodatakse
partnerilt Elroni kõneisikute nõustamist ja konsultatsiooni kommunikatsioonivaldkonnas.
Pakkumiskutse eesmärgiks on saada parima hinna ja kvaliteedi suhe, tagada võime kiirelt
reageerida meediapäringutele ning leida uusi PR-alaseid ideid, mis toetaks ettevõttele
proaktiivset kommunikatsioonitegevust. Orienteeruv teenuse maht siiani on olnud
maksimaalselt kuni 35 h kuus, kuid sõlmitava hankelepingu alusel tellitakse teenust lähtudes
hankija reaalsest vajadusest ning pakkujale ei tagata lepingu mahtu ega sellelt saadavat tulu.
Lisaks on oluline, et ettevõtte juhtkond saaks endale usaldusväärse ja stabiilse partneri,
kellega on võimalik sujuv koostöö.

Nõuded koostööpartnerile
Antud nõuded tuginevad vajadusel leida partner, kellel on piisav võimekus tulla toime nii
strateegilise nõustamisega kui ka operatiivset sekkumist nõudvates olukordades:
 Agentuuri eelneva kolme aasta (st 2014-2016) netokäive on olnud vähemalt 60 000
eurot aastas ning agentuuril ei ole riiklike maksude maksuvõlga. Pakkuja esitab
pakkumusega koos väljavõtted majandusaastate aruannetest. Riiklike maksude võlga
kontrollib hankija iseseisvalt MTA kodulehe avaliku päringu kaudu;
 Agentuuril ei tohi tekkida huvide konflikti Elroniga ühistranspordisektoris
konkureeriva ettevõtte huvide esindamise kaudu. Pakkuja esitab hankijale pakkumuses
vastava kinnituse;
 Agentuuril on vähemalt kolmeaastane koostöökogemus avalikke teenuseid või
universaalteenuseid pakkuvate ettevõtete kommunikatsiooninõustamisel viimase viie
aasta (2013-2018) jooksul;
 Agentuuris on palgal vähemalt 3 konsultanti (andmed esitatakse vastavalt punktile
nõuded pakkumusele);
 Agentuur pakub ettevõtte koostööpartneriks juhtivkonsultandina vähemalt 5 aastase
ajakirjaniku või avalike suhete juhtimise staažiga inimese, kellel on:
o vähemalt kolmeaastane kogemus riigiettevõtete, avalikke teenuseid või
universaalteenuseid pakkuvate ettevõtete kommunikatsiooninõustamisel;
o oskus saadud info põhjal koostada kiirelt selge ja arusaadav ajakirjanduslik
avaldis;
o oskus leida ettevõttele vajalikes valdkondades meediakontakte;
o ööpäevaringne valmisolek kriisikommunikatsiooni kaasjuhtimiseks
meediasuhtluse osas;
o valmisolek nõustada Elroni juhtkonda ja töötajaid pressiga suhtlemise teemadel
(andmed esitatakse vastavalt punktile nõuded pakkumusele).

Nõuded pakkumusele
Pakkumuses palume eraldi osadena välja tuua järgnevad punktid:
* Visioon koostöö ülesehitusest (sh töökorraldus)

10 punkti

* Meeskonna kirjeldus
20 punkti
(CV-d, töökogemus, sh isikute kohta, kes vastavad eelmises punktis toodud
nõutele)
* Referentsid senistelt suurettevõtetest koostööpartneritelt
(sh varasemad väljapaistvamad projektid)

20 punkti

* Agentuuri fikseeritud tunnitasu

30 punkti

* 5 proaktiivse tegevuse ideed, mis toetaks Elroni väärtusi ja eesmärke

20 punkti

Pakkumused palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile mariis.adamberg@elron.ee
hiljemalt 25.05.2018 kell 8:00. Samale aadressile on võimalik esitada ka täpsustavaid
lisaküsimusi kuni 24.05.2018.
Pakkumused, mis ei ole esitatud ülalmainitud kuupäevaks, ei kvalifitseeru hankele, v.a. juhul
kui ülejäänud pakkumused ei ole veel avatud.
Elron jätab endale õiguse pakkumused või nende osad tagasi lükata ilma põhjusi märkimata.
Pakkumuste hindamise käigus peavad pakkujad olema valmis tõendama kõiki käesolevas
pakkumiskutses sätestatud nõuete täitmise võimalusi.
Hanke tulemustest teavitab Elron pakkumuse esitanud osapooli e-kirjaga esimesel võimalusel.
Hanke tulemusel sõlmitav leping kehtib 1. juunini 2020. Sõlmitav hankeleping ei ole
eksklusiivleping ning hankijal on õigus projektipõhiselt tellida hankelepingus nimetatud
teenust ka teistelt pakkujatelt.
Pakkuja poolt näidatud isikud peavad osalema hankelepingu täitmisel ja neid võib vahetada
ainult hankijat eelnevalt teavitades. Hankelepingus sätestatakse, et kui isikud asendatakse ja
nende pädevus ei ole samaväärne, võib hankija hankelepingu üles öelda.
Esitatud pakkumus ei ole Elronile siduv.
Hankelepingu tingimused lepitakse kokku poolte kokkuleppel, läbirääkimiste käigus võib läbi
rääkida ka pakkumuses toodud asjaolude üle. Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu
tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, alustab hankija hankelepingu sõlmimiseks
läbirääkimisi paremuselt järgmise tulemuse saavutanud pakkujaga.
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