Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021

Elva Vallavalitsus palub Teil esitada pakkumus „Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine
perioodiks 1.01.2020-31.12.2021“. Pakkumus peab vastama järgnevalt välja toodud
tehnilisele kirjeldusele. Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe ajalehenumbri küljendamise
kohta, kahes eri mahus (8 lk ja 12 lk).
Hanke tehniline kirjeldus:
1. Hankija soovib tellida:
1) Olemasoleva kujunduslahenduse järgi ajalehe küljendamine (Lehe kujundusega saate
tutvuda 2019. aasta numbrite näitel: www.elva.ee/infoleht);
2) Ajalehes kasutatavate fotode töötlemine;
3) Olemasolevate kujunduslahenduste alusel vajadusel infograafika kujundamine;
4) Olemasolevate kujunduslahenduste vastavalt vajadusele modifitseerimine;
5) Tekstide mahtude, fotode ja võimalike kujunduslahenduste muutmise osas koostöö
lehe toimetajaga;
6) Küljendustöö tulemus peab olema salvestatud trükikodade poolt enim kasutatud
failiformaati (täpsustakse hankelepingus). Samuti peab küljendustöö tulemus olema
salvestatud PDF-formaati.

2.
1)
2)
3)
4)
5)

Elva valla lehe tehniline kirjeldus:
Lehe formaat 315x420 mm;
maht 8 lk; maht 12 lk;
paber – Ajalehepaber 45gr (profile: ISO_newspaper26v4) (LPI: 85);
Värvilisus – 4/4;
ajalehe ilmumine 21 korda aastas, st iga kuu teisel ja neljandal reedel, v.a juunis, juulis
ja augustis ning kui ei ole kokku lepitud teisiti;
6) failid saadab pdf-failidena trükikotta küljendaja ajalehe ilmumisnädala kolmapäeval
kella 12ks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
7) Eelneva kuu jooksul teostatud tööde eest esitatakse Tellijale 5 (viie) tööpäeva jooksul
e-arve. Tellija kohustub esitatud arve tasuma 21 (kahekümne) tööpäeva jooksul pärast
arve saamist.

3. Elva valla lehe ilmumisgraafik ja küljendamistähtajad aastal 2020 (tähtaeg, mil
trükifailid peavad olema trükikojas), kui ei ole kokku lepitud teisiti:
Lehe ilmumisgraafik:
•
•
•
•
•
•

10.01.2020
24.01.2020
14.02.2020
28.02.2020
13.03.2020
27.03.2020

Küljendamistähtaeg:
8.01.2020 kell 12
22.01.2020 kell 12
12.02.2020 kell 12
26.02.2020 kell 12
11.03.2020 kell 12
25.03.2020 kell 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.04.2020
24.04.2020
8.05.2020
22.05.2020
19.06.2020
17.07.2020
14.08.2020
11.09.2020
25.09.2020
9.10.2020
23.10.2020
6.11.2020
20.11.2020
4.12.2020
18.12.2020

7.04.2020 kell 12
22.04.2020 kell 12
6.05.2020 kell 12
20.05.2020 kell 12
17.06.2020 kell 12
15.07.2020 kell 12
12.08.2020 kell 12
9.09.2020 kell 12
23.09.2020 kell 12
7.10.2020 kell 12
21.10.2020 kell 12
4.11.2020 kell 12
18.11.2020 kell 12
2.12.2020 kell 12
16.12.2020 kell 12

Elva valla lehe ilmumisgraafik toimub 2021. aastal sama sagedusega. Täpne ajagraafik
lepitakse kokku enne perioodi algust, novembris 2020.
Nõuded pakkujale ja pakkumusele:
Hinnapakkumus tuleb esitada eesti keeles;
Hinnapakkumuse võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud;
Pakkujal või pakkuja hankelepingu täitmisel rakendataval töötajal peab olema varasem
kogemus küljendajana/kujundajana viimase kolme aasta (2017-2019) jooksul.
4) Pakkuja või pakkuja hankelepingu täitmisel rakendatav töötaja peab esitama teenuse
osutamisel viited varasematele töödele (vähemalt kolm eri näidet).
5) Palume välja tuua Elva valla lehe ühe lehenumbri küljendamishinna (täpsusega kolm
kohta pärast koma) kahes eri ajalehe mahus (8 lk ja 12 lk), ilma käibemaksuta.
4.
1)
2)
3)

Kvalifitseerunuks loetakse need pakkumused, mis sisaldavad kolme näidet pakkuja
varasematest töödest. Tööde esitamine on nõutud selleks, et veenduda pakkuja
küljendamisteenuse pädevuses.
Pakkumus on pakkujale siduv 90 kalendripäeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
Leping sõlmitakse pakkujaga, kes teeb ühe ajalehenumbri küljendamisele odavaima
pakkumuse mõlemas ajalehe mahus.
Hankijal on õigus pidada vajadusel läbirääkimisi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.11.2019 kell 12 e-posti teel merilyn.sade@elva.ee.

