Pakkumuskutse
Pakkumuskutse nimetus: Elva valla tutvustus ja turundusvideote teostamine
1. Üldandmed
1.1 Hankija: Elva Vallavalitsus
Registrikood: 77000170
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Telefon: 730 9880
e-post: elva@elva.ee
1.2 1.2 Hankija kontaktisik on Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, e-aadress:
merilyn.sade@elva.ee
2. Hankija eesmärk
Elva Vallavalitsus otsib teenusepakkujat Elva valla inimesi, olustikku ja sündmuseid
kajastavate videote teostamiseks, teenusepakkuja ülesanne on videote tehniline teostus.
Video teostajalt oodatakse aktiivset ja loovat kaasamõtlemist videomaterjalide tootmisel ja
lõppresultaadi monteerimisel. Kõikide videote idee ja sisu üle otsustavad Elva Vallavalitsuse
esindajad koostöös video teostajaga.
3. Teenuse kirjeldus ja nõuded
3.1 Koostöö hõlmab perioodi 1.03.2019-31.12.2019
3.2 Video teostaja ülesanne on sündmuste/ülevaadete/tutvustuste salvestamine ehk
ülesfilmimine ja salvestiste monteerimine ning töötlemine. Salvestise (video) kestus
peab järeltöötluse ja monteerimise tulemusena olema 90-150 sekundit.
3.3 Iga video üleandmise kuupäev lepitakse eraldi teenuse pakkujaga kokku. Enne iga video
hankijale üleandmist peab sellele eelnema vähemalt nädalapikkune tagasisidestamise
periood.
Videote tööpealkirjad, sündmuste puhul toimumise ajad (esitatud sulgudes; võivad
muutuda) on järgmised:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12

Elva valla tutvustus;
Elva valla turismiobjektid;
Miniteatrite festival – toimumise aeg 28-29.04.2019;
Memme ja Taadi Lustipidu – toimumise aeg 26.05.2019
Rõngu kandi viie tee kodupuhvetite päiv – toimumise aeg 08.06.2019;
Elva Südaööjooks – toimumise aeg 21.06.2019
Elva kohvikutepäev – toimumise aeg 13.07.2019;
Rally Estonia – Elva linnakatse toimub 13.07.2019;
Jalkafest – toimumise aeg täpsustamisel;
Elamusfestival – 17.08.2019;
HipHop festival – toimumise aeg 9.-11.08.2019;
Elva valla ettevõtted/ettevõtluskeskkond.

3.4 Valmivad videod peavad olema HD kvaliteediga ning vastama nõuetele, mis on vajalikud
nende avaldamiseks Facebooki ja Youtube-i keskkondades.
3.5 Teenuse pakkujal peab olema drooniga filmimise võimekus.
3.6 Teenuse pakkujal peab olema kvaliteetse heli salvestamise võimekus inimeste
intervjueerimiseks;
3.7 Hankijal ei ole kohustust kasutada videote esitamisel teenuse pakkuja nime.

3.8 Hankijal on õigus videote teemasid ja valmimistähtpäevasid muuta, teavitades sellest
teenuse pakkujat eelnevalt minimaalselt üks nädal ette.
3.9 Valminud ja üleantud videote piiramatu kasutusõigus kuulub Elva Vallavalitsusele.
3.10 Videod tuleb üleandmiseks esitada digitaalselt, üleandmise täpne vorm lepitakse
kokku teenuse osutamise käigus.
4. Teenuse eest tasumine
4.1 Töövõtja pakutud tasu kogu teenuse osutamise eest jaotub vastavalt tööde valmimise
järgi kaheteistkümneks osamakseks.
4.2 Tellija tasub töövõtjale osamaksed punktides 3.2 kirjeldatud tööülesannete täitmise eest
peale iga video tellijale üleandmist töövõtja esitatud arvete alusel.
5. Pakkumuse esitamine
5.1 Hankes osalejal (pakkujal) tuleb esitada:
5.1.1 Pakkumise esildis, kus on näidatud:
• Teenustasu, s.o summaarne hind punktis 3.2 kirjeldatud
tööülesannete täitmiseks;
• Pakkuja kinnitused;
• Pakkuja andmed.
5.2 Varasema töö näide. Pakkuja edastab hankijale video asukoha veebiaadressi või esitab
selle digitaalsel andmekandjal.
5.3 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.02.2019 kell 12.
5.4 Pakkumus esitada e-posti aadressile merilyn.sade@elva.ee, märkides e-kirja märksõnaks
„Videoteenus Elva vallale“
6. Pakkumuse hindamine
6.1 Pakkumusi hinnatakse majandusliku soodsuse põhimõtte alusel, kasutatakse
väärtuspunktide süsteemi järgmiste kriteeriumide ja nendele määratud osakaalude
alusel:
6.1.1 Teenustasu: osakaal 50
6.1.2 Varasema töö näite hinne: osakaal 50
6.2 Rakendatav hindamisjuhis:
6.2.1 Teenustasu
Maksimaalsed väärtuspunktid (50) omistatakse kõige madalama teenustasuga pakkumusele.
Väärtuspunktid arvutatakse põhimõttel „vähim on parim“, punktide arv=kõige väiksem
teenustasu/hinnatava pakkumuse teenustasu*50
6.2.2 Varasema töö näite hinne
• Töö näidet hindab hankija määratud komisjon konsensusliku arvamuse kohaselt.
• Töö näitele määratakse hindepunktid skaalas „üks“ kuni „viis“, arvestades video tehnilist ja
kunstilist taset jmt esteetilisi väärtusi.
• Maksimaalsed väärtuspunktid (50) omistatakse kõrgeimalt hinnatud töö näite pakkumusele.
• Väärtuspunktid arvutatakse põhimõttel „suurim on parim“ punktide arv=omistatud
hindepunktid/kõige kõrgemad hindepunktid *50
6.2.3 Iga pakkumuse kahe kriteeriumi väärtuspunktid summeeritakse.
6.3 Hankija tunnistab edukaks pakkumuse, mis kogub suurima väärtuspunktide summa.
6.4 Võrdsete punktide korral tunnistatakse edukaks pakkumus, mille teenustasu on madalam.

