Kliendiinfo paigaldamise teenuse hange perioodiks
1. jaan – 31. dets 2020
Eesti Liinirongid AS (ELRON) ootab võimalikelt töövõtjatelt hinnapakkumisi Elroni rongide peatustesse
kliendiinfo transportimiseks ja paigaldamiseks alljärgnevatel tingimustel.

Teenuse olemus:
-

-

-

Plakatite (kleebisena ja paberil) transport Elroni rongipeatustesse, vanade plakatite
eemaldamine ja uute paigaldamine vastavalt tellimusele platvormidel olevatele stendidele
ning jaamadesse sisse. Hankes ei sisaldu plakatite tootmine.
Peatuste loend, mida Elron teenindab ja kus on vajalik info vahetamine, on leitav siit:
http://elron.ee/piletid/piletite-hinnad/tsoonid/, Läänesuunale lisandub peatus „Turba“,
peatust „Tallinn“ Balti Jaamas ei ole vaja teenindada. Lisaks on vajalik raudteeremontide
perioodil infotahvlite paigaldus ja/või kleebiste lisamine asendusbusside peatustesse, mis
asuvad reeglina rongipeatuse läheduses, kuid mille täpne asukoht selgub remonditööde
teostamise ajal.
Prognoositav tööde maht on ca 25 täisringi aastas, aga see võib olulisel määral muutuda.
Muud sellega seotud tööd vastastikusel kokkuleppel.

Teenusepakkuja kohustused:
-

Olla valmis teenust pakkuma, kui teenuse vajadusest on teavitatud ette vähemalt 3
kalendripäeva.
Pildistama tehtud tööd e. objekti (iga stend/objekt eraldi) ning 3 päeva jooksul fotod teenuse
tellijale edastama.
Omama vajalikke vahendeid teenuse osutamiseks (teip, kruvikeeraja, transpordivahend jms).
Kõik töövõtja kulud peavad sisalduma teenuse hinnas.
Jälgima plakatite paigaldamisel ette antud juhiseid. Selle võimatuks osutumisel võtma koheselt
ühendust tellijaga.
Teostama tööd poolte kokkuleppel tellija poolt antud tähtajaks.

Pakkumises ootame hindasid allolevatele töödele (teostatuna ühekordselt):
1) Töö teostamise hindasid suuna kaupa:
o LÄÄNESUUND (kokku 39 stendi) KÕIK KOKKU ……………
 Sh ainult Tallinna linn (16 stendi) (Lilleküla – Pääsküla) …………..
o

IDASUUND KOKKU (kokku 57 stendi) ……………
 Sh Kitseküla-Aegviidu (22 stendi) ……………
 Sh Kitseküla-Narva (43 stendi) …………..
 Sh Kitseküla-Tartu (44 stendi) ……………

o

KAGUSUUND KOKKU (38 stendi) …………..




o

Sh Tartu-Valga (17 stendi) …………..
Sh Tartu-Koidula (21 stendi) ………….
Sh Tartu-Koidula-Piusa (22 stendi) ……………

EDELASUUND KOKKU (38 stendi) ...................

2) Töö teostamise hindasid koondsummana (kõik suunad kokku).
3) Töö teostamine (tahvli paigaldamine/eemaldamine ja/või kleebise paigaldamine/
eemaldamine) ühe asendusbussi peatuse kohta eeldusel, et samasse rongipeatusesse
minnakse niikuinii.
4) Töö teostamine (tahvli paigaldamine/eemaldamine ja/või kleebise paigaldamine/
eemaldamine) ühe rongipeatuse kohta eraldi sõiduna (kilomeetri hind €)
5) Lisaks vahetult teenuse osutamise eest vastutavate töötajate eelneva sarnase
töökogemuse kirjeldust.
Hinnapakkumises pakutud hind peab sisaldama töövõtja kõiki kulusid teenuse osutamiseks, tellija ei
hüvita muid täiendavaid kulusid nagu kütus, transpordivahend, majutuskulud, tööjõukulud jms.
Teenuse eest tasumine:
Tasumine toimub peale teenuse teostamist arve alusel aga mitte tihedamini, kui korra kuus.
Maksetähtaeg 21p. Tasumine toimub vastavalt reaalselt osutatud teenuse mahule. Hankija ei tee
ettemaksu.
Võitja välja selgitamine
Edukas pakkuja valitakse välja pakkumuse hinna (osakaal 60%) ja teenust osutavate isikute eelneva
sarnase töökogemuse (osakaal 40%) põhjal. Pakkumuse hindamisel hinnatakse kõrgemalt madalama
maksumusega pakkumusi ning kogemuse hindamisel hinnatakse kõrgemalt pakkujaid, kelle teenuse
eest vastutava(te)l isiku(te)l on eelkõige suurem töökogemus plakatite paigaldamisel ja töökogemus
üle Eesti.
Võitnud pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping aastaks 2020.
Hankija ei sõlmi hankelepingut töövõtjaga, kellel on enne hankelepingu sõlmimist riiklike maksude
tasumise maksuvõlg. Maksuvõla puudumist kontrollib hankija iseseisvalt.
Pakkumisi oodatakse 20. novembriks 2019 aadressil katrin.seiman@elron.ee. Täiendavate küsimuste
korral palun pöörduge Elroni infojuhi Katrin Seiman poole (katrin.seiman @elron.ee, 582 609 45).

