AS EESTI LIINIRONGID
TRÜKITEENUSTE HANGE PERIOODIKS 1.04.2020 – 31.12.2023

Eesti Liinirongid AS (ELRON) ootab võimalikelt töövõtjatelt hinnapakkumisi sõiduplaani voldikute,
plakatite ja kleebiste trükiteenuse osutamiseks etteantud kujunduse põhjal.
Pakkuja peab esitama pakkumuse vastavalt hanke lisas toodud pakkumuse maksumuse vormile.
Pakkuja peab olema võimeline täitma järgmisi trükitehnilisi võimalusi:

2- ja 4- värvitrükk paberile ja kleebisele;

lamineerimine;

kohtlakk;

stantsimine;

liim-, spiraal- ja klamberköide;

köitjaga kaante tegemine;

voltimine.
Pakkuja esitab eraldi pakkumuse esitamise tähtpäevaks Hankija asukohta alljärgnevad näidised:


Läänesuuna sõiduplaani voldiku näidis
Trükk: ofset
Algformaat: 604x170mm
Lõppformaat: 55x85mm, 44lk
Paber: 130g silk
Värv: 4/4+1/1 ofset lakk
Järeltöötlus: voltimine, 10 murdu vertikaalis (Z) + 1 murd horisontaalis
Trükifail lisatud



Hinnakirja plakati näidis
Trükk: digi
Formaat: A3
Materjal: valge matt vinüül kleebis, eemaldatava liimiga
Värv: 4/0 (600dpi tihetrükk, pleekimiskindel)
Järeltöötlus: nurkade ümardus
Trükifail lisatud

Trükiste hind peab sisaldama nende transporti hankija asukohta (Vabaduse pst 176, Tallinn).
Trükise hind peab sisaldama kujundusmuudatuste tegemist olemasolevates kujundusfailides (nt
andmete sisestamine, muutmine).
Hankija ei taga hankelepinguga teenuse osutajale konkreetse mahu tellimist, trükiteenuse tellimine
toimub vastavalt hankija reaalsele vajadusele.
Hankija ei taga pakkujale eksklusiivlepingut. Hankijal on õigus vastavalt vajadusele tellida trükiteenust
ka teistelt teenuse pakkujatelt.
Hankijale jääb õigus tellida täiendavalt tehnilises kirjelduses mittetoodud trükiteenuseid. Sellise
trükiteenuse osutamine toimub pakkuja pakutud igakordse eraldi hinnapakkumuse küsimise alusel.
Pakkujate kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimisnõuded
1) Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude maksuvõlga.
 Maksuvõla puudumist kontrollib hankija avalikest andmebaasidest iseseisvalt.

2) Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2017-2018) netokäive trükiteenuse osutamise osas
peab olema igal majandusaastal vähemalt 40 000 eurot.
 Andmed käibe kohta esitab pakkuja kirjalikult
3) Pakkujal peab viimase kolme aasta jooksul olema täidetud vähemalt kolm trükiteenuse
osutamisega seotud lepingut maksumusega alates 20 000 eurost (käibemaksuta) lepingu
kohta.
 Pakkuja esitab kirjalikult nimetatud perioodil täidetud olulisemate trükiteenuse
osutamisega seotud lepingute nimekirja. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille
maksumus on vähemalt 20 000 eurot (käibemaksuta), ning nimetada nende lepingute
maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte kohta
Läbirääkimiste pidamine
Läbirääkimiste käigus võib hankija läbi rääkida kõigi pakkumuse ja lepingu sõlmimise
asjaolude üle, eesmärgiga tagada hankijale optimaalse kuluga hankija võimalusi ja vajadusi
rahuldav hankeleping. Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik. Juhul kui
hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, teeb hankija hankementlust puudutavad otsused ilma
läbirääkimisi pidamata.
Pakkumuste esitamine
Pakkumus tuleb esitada e-posti teel eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatuna pakkuja
esindusõigusliku isiku poolt. Juhul kui pakkumuse allkirjastaja ei ole ettevõtte registrikaardile
kantud allkirjaõiguslik isik, tuleb lisada allkirjastaja esindusõigust tõendav dokument.
Võitja välja selgitamine
Edukas pakkuja valitakse välja pakkuja kogemuse, pakutud hinna ja tarneaja alusel.
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.
Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kui kõigi pakkumuste
maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju
suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav; hankemenetluse
toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või muudavad hankija jaoks
hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks; või langeb ära vajadus teenuse
tellimise järele põhjustel, mis ei sõltu hankijast, eelkõige kui muutuvad olulisel määral
õigusaktid või hankija majandustegevuse põhimõtted.
Lepingu tingimused
Parima pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse eraldiseisev kirjalik leping.
Leping jõustub allakirjutamisest mõlema poole poolt ning kehtib kolm aastat.
Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet,
alustab hankija hankelepingu sõlmimiseks läbirääkimisi järgmise tulemuse saavutanud
pakkujaga.
Pakkumisi oodatakse 16. märtsiks 2020 kell 10:00 aadressil katrin.seiman@elron.ee. Täiendavate
küsimuste korral palun pöörduge Elroni infojuhi Katrin Seiman poole (katrin.seiman @elron.ee,
582 609 45).

