Hange Elroni käsimüügiterminalides kasutatavate paberirullide ostmiseks
Hange avaldatud 09.aprill 2019 Elroni kodulehel www.elron.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. aprill 2019 kell 11:00
Eesti Liinirongid AS (Elron) otsib klienditeenindaja käsimüügiterminalides kasutatavate paberirullide
tarnijat.
Teadaolevad hankelepingu tingimused, tehniline kirjeldus:


Paberi tüüp: termopaber



Paberirulli mõõdud: laius 58 mm; maksimaalne rulli läbimõõt: 30mm



Paberirulli lõpu tähistusena peab umbes meeter enne rulli lõppu jooksma paberi keskelt läbi
punane markeering-joon, mis annab teenindajale märku rulli lõppemisest. Juhul kui rullidele
mingi eksituse tõttu ei ole vastavat märgistust, kohustub Pakkuja trükkima uued rullid enda
kulul Hankijalt saadud tähtajaks.



Pakkuja peab omama suutlikkust pakkuda ka logistikateenust, mis sisaldab ladustamist
tootele sobivates tingimustes ja Hankija määratud sobivates kogustes.



Hankija tasub pakkujale paberirullide ostu kajastava arve alusel. Pakkuja annab hankijale
arvete tasumiseks maksetähtaja 14 kalendripäeva



Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel ja
kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus



Rulli eeldatav kujundus:

Pakkumises palume välja tuua:
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Termorulli tk hind ilma logotrükita
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Märkused

Hankes osalemise eeldused:





Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi kohaselt.
Maksuvõla puudumist kontrollib hankija iseseisvalt.
Pakkujal peab oleme eelnev kaheaastane kogemus paberirulli tarnimisel. Pakkuja esitab
koos pakkumusega nimekirja varasematest hankelepingutest koos lepingu kehtivuse
perioodi, tellija nime, registrikoodi ja kontaktisiku nime ning kontaktandmetega.
Sarnase töö referents koos soovitajate ning nende kontaktandmetega.

Hanke võitjaga sõlmitakse tarneleping 3 aastaks, mida võidakse pikendada.
Praegune paberirullide vajadus on orienteeruvalt 3000 rulli kuus. Paberi ostmine sõltub hankija
reaalsest vajadustest, hankija ei garanteeri pakkujale ostetavat paberi kogust ega sellelt saadavat
tulu.
Eduka pakkuja valimisel lähtutakse ettevõtte senistest töödest ning kogemustest, teiste klientide
soovitustest ja ühiku hinnast.

Pakkumisi oodatakse 22. aprill 2019 kell 11:00 -ks e-posti teel kylli.kyttis@elron.ee.
Lisainfo Elroni ärianalüütiku Külli Küttiselt: kylli.kyttis@elron.ee, 673 7436, 5047021.

