Eesti Liinirongid AS Hange Elronile Office 365 litsentside müümiseks ja litsentside
aktiveerimise tugiteenuse osutamiseks

Hange avaldatud: 18. juulil 2019 Elroni kodulehel www.elron.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.juuli 2019 kell 10:00

Hanke eesmärk:
Eesti Liinirongid AS otsib professionaalset partnerit sobivate Office 365 litsentside kasutusele võtmiseks
ning edaspidise konsultatsiooni andmiseks.

Hanke üldkirjeldus
1. AS Eesti Liinirongid (edaspidi Elron) soovib endale hankida Office 365 litsentse kõigile
töötajatele. Kontoritöötajatel on olemas Office 365 Business Premium litsentsid. Kokku 58
litsentsi. Neid on vaja septembris uuendada.
Soov on osta lisaks
a.
5 tk Business Premium litsentsi,
b. 289 tk Office 365 F1 litsentsi.
Need numbrid vahetult enne ostmist võivad 10 piires muutuda.
Office 365 F1 litsentsi kasutaja on tehtud otse pilve ja Business Premium litsentside haldus on
kohalikus serveris. Need numbrid võivad 10 piires muutuda.
2. Kõik litsentsi saajad peavad saama ise oma parooli vahetada - Office 365 F1 veebis ja Office 365
Business Premium kasutajad töö arvutis.
3. Elron ostaks litsensid aastaks juhul kui on võimalik vajadusel kellegi litsentse konventeerida teise
litsensigruppi (litsensi hinnavahe maksmisega). Palume selgitada kas ja mis tingimustel see on
võimalik. Palume pakkumine teha nii aastaks kui ka kuupõhiselt.
4. Lisatingimused:
Pakkuja peab looma igale kasutajale konto ja edastama parooli isiklikule emailile. Konkreetse
kuupäeva lepib Elron Pakkujaga kokku aga see peab toimuma nädalal 32. Töötajatele, kellel pole
isiklikku mailiaadressi, saadab info Elron ise. Nende isikute info saata Elroni kontakt Külli
Küttisele, Kylli.Kyttis@elron.ee, kes vastava info edastab.
Kontode loomiseks annab Elron ette exceli faili, milles on toodud litsensi saaja:
a. eesnimi,
b. perekonna nimi,
c. display name – ees ja perenimi koos,
d. Elroni mailiaadress,

e.
f.
g.
h.

mobiiltelefoni number,
uue mailisaaja isiklik maili aadress,
osakond
grupp. Gruppide loomise eesmärk on edaspidi lihtsam reeglite andmine ja õiguste
määramine

5. Edaspidiseks mailidaadressite haldamiseks töötajate endi poolt soovime lahendust, et iga
kasutaja saaks
a. parooli vahetada (teab parooli ja tahab parooli muuta),
b. parooli muuta juhuks kui on parooli unustanud.
Kasutaja parooli muutmine läbi e-maili või SMS valideerimise peab olema hankes kirjeldatud.

6. Edaspidi Elron sooviks litsentside muutmise (konventeerimise), lisamise ja mingite muude
probleemide korral tuge. Palume Pakkujalt kinnitust, et on nõus edaspidist tuge andma.

Pakkujale esitatavad nõuded
1. Pakkuja peab olema Microsofti toodete volitatud edasimüüja;
2. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga MTA avaliku andmebaasi kohaselt.

Võitja selgitamine
1. Pakkumus peab vastama kõigile hankes esitatud nõuetele.
2. Pakkumuse maksumus peab olema hankijale lõplik ja sisaldama kõiki tööde teostamiseks
vajalikke kulutusi.
Pakkuja kannab ka kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.
3. Hanke võitja valimisel lähtutakse hangitava töö funktsionaalsusest ja pakkumuse hinnast.
4. Hanke võitjaga sõlmitakse hankeleping elektroonilises vormis.

Pakkumisi oodatakse 30.juuli 2019 kell 10:00 e-posti teel kylli.kyttis@elron.ee.
Lisainfo Elroni äriarhitektilt Külli Küttiselt:
kylli.kyttis@elron.ee, 673 7436, 5047021.

