Eesti Liinirongid AS Hange Elroni elektrooniliste sõidukaartide valmistamiseks ja tarnimiseks
Hange avaldatud: 10.10 2019 Elroni kodulehel www.elron.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.10.2019 kell 10:00
Hanke eesmärk:
Eesti Liinirongid AS otsib professionaalset partnerit sobivate Elroni elektrooniliste sõidukaartide
valmistamiseks ja tarnimiseks.
1. Üldandmed
1.1. Hankija nimi ja andmed: AS Eesti Liinirongid, Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn (edaspidi
Tellija), telefon 673 7400 (tööpäeviti 8:00 – 16:00), E-post info@elron.ee
1.2. Hanke eest vastutav isik: Külli Küttis, tel (+372) 5047021, epost: Kylli.Kyttis@elron.ee.
1.3. Hankemenetluse liik: lihtsustatud korras tellitav teenus, võimalusega pidada läbirääkimisi.
2. Hanke objekt
2.1. Hanke objektiks on AS Eesti Liinirongid elektroonilise sõidukaartide hange.
2.2. Hangitavaks esmaseks koguseks on 5000 sõidukaarti.
2.3. Sõidukaarte hangitakse 4 aastaks. Järgnevatel aastatel eeldatavasti jääb tellitavate kaartide
kogus samale tasemele. Elron ei garanteeri ostetavat kogust.
2.4. Hankija soovil peab saama kaardi tagaküljel olevat teksti muuta. Muudatuse maksumus
peab sisalduma pakkumuse hinnas.
3. Hanke objekti tehniline kirjeldus
3.1. Kaardid peavad vastama standardile ISO14443 A/B või sellega samaväärne ning olema
väljastatud vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud dokumendis
“Kontaktivabade piletisüsteemide ühilduvus” toodud nõuetele ja soovitustele
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/kontaktivabade_piletisusteemide_uhilduvus.pdf), mis
võimaldab tagada kaartide ristkasutuse teiste Eestis kasutatavate süsteemidega.
3.2. Kaardile peab olema trükitud 11 kohaline kaardi number. Ribakoodi trükkimiseks kasutada
Code-128 standardi ribakoodi.
3.3. Kaartide signatuurid ja kaardinumbrite vahemik peavad olema ristkasutatavad kõigis
ühiskaardi ristkasutust toetavates regioonides.
3.4. Kaardid peavad olema kuni nelja värvi trükis, pakkuja poolt kujundatud vastavalt hankija
soovile vt Lisa 1.
3.5. Kaarte peab olema võimalik isikustada, mille all mõeldakse kaardikontol oleva
andmekandja numbri sidumist EV isikukoodiga.
4. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja kvalifikatsiooni
tõendamiseks nõutavad dokumendid
4.1. Pakkuja peab vastama järgmisele majandusliku ja finantsseisundi nõudele: pakkuja
majandustegevuse netokäive aastatel 2017-2018 peab olema vähemalt 40 000 eurot iga aasta

kohta. Pakkuja esitab kvalifikatsiooni tõendamiseks sellekohase kinnituse, näiteks
majandusaasta aruanne.
4.2.Pakkuja peab vastama järgmistele tehnilise ja kutsealase pädevuse nõuetele: pakkuja peab
olema viimase kolme aasta (2016-2018) jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt ühe sarnase
lepingu. Pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitab pakkuja info, mis sisaldab lepingu nime ja
lühikirjelduse, tellija andmed ning läbiviimise aja ja maksumuse.
4.3. Pakkujal peab olema ka edaspidi võimekus Hankijale sõidukaarte tarnida.
5.Täiendav informatsioon ja dokumendid
5.1. Pakkujale ei hüvitata mistahes kahju ega kulusid seoses hankes osalemise ja pakkumuse
esitamisega. Pakkuja kohustub kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamise ning
töövõtulepingu sõlmimisega seotud kulud.
6.Nõuded pakkumusele, pakkumuse struktuur ja esitamine
6.1. Pakkumuse keeleks on eesti keel ja rahaühikuks euro.
6.2. Pakkumus peab olema jõus 90 kalendripäeva pakkumuse esitamise päevast alates.
6.3. Pakkumus peab vastama kõigile hankes esitatud nõuetele.
6.4. Pakkumus koosneb hinnapakkumusest ja ajagraafikust reaalselt sõidukaartide füüsilisest
valmimisest.
7. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
7.1. Tellija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Tellija sõlmib elektroonilises
vormis hankelepingu majanduslikult soodsama ja sõidukaartide valmistamise ajagraafiku ja
edaspidise tarnimise tingimuste alusel.
8 Pakkumuse esitamise tähtpäev
8.1. Pakkuja peab esitama pakkumuse hiljemalt 28.10.2019 kell 10:00 e-posti teel
kylli.kyttis@elron.ee.
Lisainfo Elroni äriarhitektilt Külli Küttiselt: kylli.kyttis@elron.ee, 673 7436, 5047021.

Lisa 1. Sõidukaardi kujundus

Sõidukaardi esikülje kujundus ja info.
Ühiskaardi logo vektorfailina kujunduse saab Ridango käest.

Sõidukaardi tagakülje info:
Sõidukaardi tagumise külje värv on oranz. Tekst on järgmine:

