Hange Elroni töötajatele talveperioodiks sobivate jopede/parkade ostmiseks
Hange avaldatud Elroni kodulehel: 18.02.2020
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 29.02.2020 kell 00:00.
Kontaktisik ja lisainfo: Karin Kivari, personaliosakonna juhataja karin.kivari@elron.ee tel 673 7428
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine, mille alusel hankija tellib ja pakkuja valmistab ning
tarnib AS Eesti Liinirongid (edaspidi Elron) töötajatele talveperioodiks sobivad joped.
Täpsema rõivaste kirjelduse leiate LISAST 1 (tehniline kirjeldus).
Hankes osalemise eeldused:
 Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi kohaselt.
Maksuvõla puudumist kontrollib hankija iseseisvalt.
 Pakkujal peab oleme eelnev kogemus jopede tarnimisel. Pakkuja esitab koos pakkumusega
nimekirja varasematest hankelepingutest (alates 2015. aastast) koos lepingu kehtivuse
perioodi, tellija nime, registrikoodi ja kontaktisiku nime ning kontaktandmetega.
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.
Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse, tähtaegade,
mahu kui lepingutingimuste osas, sh teha täiendavaid ettepanekuid lepingu projekti muutmiseks,
vaatamata sellele, et projekt on hankija poolt esitatud.
Elron jätab endale õiguse, kuid ei kohustu ostma samalt pakkujalt erinevaid tooteid.
Pakkuja näitab pakkumuses eraldi ühe jope hinna (käibemaksuta summas) ja eraldi Elroni
sümboolika kujundamise ja lisamise hinna (hind jope kohta käibemaksuta summas). Pakkumuses
toodud maksumus peab olema üks ja lõplik ning selles peavad sisalduma kõik pakkuja kulud, sh
kujundamise, materjali-, tootmise-, tööjõu-, transpordi-, jm hankelepingu täitmisega kaasnevad
kulud.
Elroni töötajate talveperioodiks sobivate jopede hindamiskriteeriumiteks on:
 toodete funktsionaalsus (sobivus rongijuhi ja klienditeenindaja töörõivana ning lai toodete
suuruste vahemik)
 parim hinna ja kvaliteedi suhe
 toodete tarnekindlus ning tarnimise paindlikkus
Elron jätab endale õiguse, kuid ei kohustu ostma sobivalt pakkujalt spordisärke vm pakutavaid
tooteid. Detailid täpsustatakse läbirääkimiste käigus.

LISA 1 Tehniline kirjeldus
Tellimuse maht: 350 tk, võimalusega tellida lisaks kuni 100 jopet 1-2 aasta jooksul peale lepingu
sõlmimist.
Jope mudelid peaksid sobima meestele ja naistele, eraldi võib pakkuda meeste ja naiste jope mudelit
või n.ö. unisex varianti.
Suurused vahemikus: S – XXXL
Jope värvus: tumehall või must
Jopedel peaks olema eemaldatav soe kapuuts, eelistatud on üle puusade ulatuva pikkusega joped või
parkad.
Elroni sümboolika (logo) peale trükkimise/tikkimise/vms võimalus ning helkurvärvi, helkurribade või
muude helkuri funktsiooniga elementide paigaldamise võimalus toodetele.
Ootame pakkuja poolt Elroni sümboolikaga kujundatud toodete näidiseid (elektrooniliste failidena).

LISA 2 Logofail
Logofaili kohta tekkivad küsimused palume edastada katrin.seiman@elron.ee

