Hankedokumendi Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja lihtsustatud korras tellitava
teenuse hanke õhtuse toitlustuse korraldaja leidmiseks.
Teema tutvustus:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) koostöös Euroopa Komisjoniga
korraldab Tallinnas „Majandusteadlase Schumpeteri auks õhtusöögi“, mis viiakse läbi Eesti
Euroopa Nõukogu eesistumise poolaastal ja egiidi all.
Konverentsi sihtrühmaks on poliitikakujundajad, avaliku ja erasektori esindajad kõrgeimal
tasemel (asekantslerid, ministrid, Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad).
Pidulik õhtusöök koos ettekandega, mille pikkuseks on max 30-40 minutit leiab aset
22. novembril 2017 Tallinnas Kadrioru Kunstimuuseumis, mille hanke väljakuulutaja on
omaltpoolt juba eelbroneerinud.
Üritusest võtab osa ca 130 inimest.
Ürituse toimumise kellaaeg 20.00 – 23.00
Orienteeruv ajakava:
20.00-20.30

tervitusjook eraldi ruumis

20.30-21.45

pidulik õhtusöök (lauda kandmisega)

21.45-22.30

ettekanne

22.30-23.00

kohvikäik ja magus suupiste

Hanke pakkumus:
MKM soovib leida piduliku õhtusöögi toitlustusteenuse pakkujat. SME Assamblee konverents,
mille raames antud õhtusöök korraldatakse leiab aset 22-24.november 2017, Tallinnas
Kultuurikatlas.
Lähteülesanne:
-

konsultatsiooni pakkumine ürituse planeerimisfaasis ja seejärel praktiline korraldamine;

-

koostada piduliku õhtusöögi menüü (inglise keeles) koos sinna juurde kuuluvate
sobivate jookidega (alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid). 3 käiguline menüü peab
sisaldama eelrooga, pearooga, dessert;

-

menüüd koostades peab teenusepakkuja olema valmis pakkuma valikut taimetoitlastele,
veganitele, ning menüüd koostades tuleb arvestada ka religioonidest tulenevate
eripäradega. Õhtusöögil osalejate toitumise erisoovid täpsustatakse teenusepakkujaga
peale registreerimise lõppu;

-

menüüs võiks kajastud kaasaegsed eesti maitsed.

-

tagada korralduslikult asjatundlik, korrektne, kvaliteetne, õigeaegne ja terviklik
toitlustus- ja teeninduskorraldus;

-

teenindav personal peab olema piisav 130 külalise sujuvaks teenindamiseks ning
personal peab omama sellelaadsete tellimuste täitmise kogemust ja valdama heal
tasemel inglise keelt;

-

pakkuda kokkuleppel hankijaga õhtusöögi menüü proovisöök kuni kahele inimesele.

-

tagada projektijuhi kohalolek õhtusel vastuvõtul;

-

tagada vajalik arv ümmargusi banketi laudu ja toole (valgete toolikatetega);

-

tagada menüükaartide sisulehtede koostamine ja trükk (hankija tagab menüükaaned ja
sisupaberi);

-

tagada lauakaunistused vastavalt pakutud laudade arvule;

-

tagada pudelis jookide koguste ja tarne planeerimise, ladustamise, serveerimise, taara
käitlemisega seotud töökorraldus;

-

koostada piduliku õhtusöögi teenindamiseks vajalik terviklik eelarve, pakkumus ja arve.

Hankija omaltpoolt:
-

On broneerinud kõnealused ruumid ettevalmistuseks, sündmuseks ja järel koristuseks ja
arveldab otse ruumide rendileandjaga.

-

Ruumid on broneeritud 22.november alljärgnevalt:
o

ettevalmistuseks kell 17:00-20:00

o

õhtusöögiks kell 20:00-23:00

o

järel koristuseks kell 23:00-01:00

Pakkujal palume esitada pakkumuses:
-

Näidata ära toitude grammkaal;

-

Menüüpakkumised esitada inglise keeles;

-

Hinnapakkumine (lahti kirjutatult erinevate kululõigete osas);

-

Ülevaadet pakkuja varasematest hangitava teenusega samalaadsete rahvusvahelisel
tasemel ürituste toitlustamise kogemustest viimase 3 aasta jooksul (nimetada vähemalt
3), mis sisaldab endas ka õhtuse vastuvõtu korraldamist ja planeerimist.

-

Kinnitust, et pakkuja on teadlik ruumide heaperemeheliku kasutamise tingimustest
Kadrioru Kunstimuuseumis ja täidab kõiki muuseumi poolt etteseatud nõudeid ning
nende eiramisel, mis toob kaasa varalise kahjunõude hankijale muuseumi poolt on
pakkuja nõus hüvitama.

Pakkumiste hindamisel võetakse aluseks menüü mitmekesisus, sobilikkust antud sihtrühmale
ja kooskõla pakutud jookidega.
Lisaks on oluline ka arvestuslikult väljapakutud teenindajate arv ning ettevalmistusteks ja järel
koristusteks planeeritud aeg.

Hindamiskriteeriumid, nende osakaal:
1. Menüü

60%

2. Maksumus

40%

Hanke teade avaldatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28. juuli kell 15:00
Täiendavatele küsimustele vastab: ingrid.ermann@mkm.ee

