Väikehange „Meediamonitooring 2019-2020“
Käesoleva dokumendiga kutsub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
esitama Teid pakkumust väikehankel.
1. Hanke üldandmed:
Hankemenetluse korraldajaks ja hankelepingu sõlmijaks on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Lennuameti, Maanteeameti, Veeteede Ameti, Tarbijakaitse
ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Riigi Infosüsteemi Ameti ehk ühishankijate nimel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Hankija aadress: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, Eesti Vabariik
Hanke eest vastutav isik: Laura Laaster (e-post laura.laaster@mkm.ee, telefon 6256428)
Hankelepingu kestus: alates lepingu sõlmimisest kuni 31.12.2020.
2. Tehniline kirjeldus
Hanke eesmärgiks on alates 01.01.2019 kuni 31.12.2020. a (24 kuud) meediamonitooringu
teenuse osutamine, mille sisuks on Eesti meediaavalikkuse süstemaatiline ja eesmärgipärane
jälgimine ning ülevaate andmine läbi veebikeskkonna ja e-maili teel, seal hulgas pakutakse
BNS – Baltic News Service – Eesti sise- ja majandusuudiste, pressiteadete jälgimist (kanal on
monitoorimisel juhul, kui MKM omab kehtivat infoteenuste lepingut BNS Group OÜ-ga).
Lisaks tagatakse ühishankijatele IP-põhine ja paroolidega juurdepääs kasutajakeskkonnale.
Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul, pakkumuse esitamise tähtajast
tagasiulatuvalt, täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm meediamonitooringu teenuse lepingut.
Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse nimetatud nõude täitmise kohta, sh lepingu nimi, lepingu
täitmise aeg ja info teiste lepingupoolte kohta.
Pakkuja omab ülevaadet meediaavalikkuse jälgimist reguleerivatest õigusaktidest ning esitab
selle kohta kirjaliku kinnituse.
Pakkuja peab kogu lepingu täitmise perioodil (01.01.2019-31.12.20120) omama kehtivat Eesti
Ajalehtede Liidu litsentsi, pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et omab kogu lepingperioodi
katvat Eesti Ajalehtede Liidu litsentsi.
Pakkuja peab võimaldama Hankijale ligipääsu struktureeritud andmetele tagasiulatuvalt
vähemalt viie aasta ulatuses.
Pakkuja peab Hankijale võimaldama telefonirakenduse kasutamist.
Teenuse eest tasumine toimub kord kuus pärast teenuse vastuvõtmist 21 päeva jooksul alates
arve laekumisest.Arve tuleb esitada masintöödeldaval kujul vastavalt e-arve standardile
(http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve)
3. Hindamise kriteeriumid
Edukaks tunnistatakse sobivaim pakkumus lähtudes järgmistest kriteeriumitest:
1. Meediamonitooringu teenuse kvaliteetsus – lahendus peab võimaldama süstemaatilist
meedia ja sotsiaalmeedia jälgimist ja sisaldama uudisteagentuuri BNS Baltic News
Service jälgimist.
2. Meediamonitooringu teenuse kasutusmugavus – meediaülevaade tuleb anda läbi
veebikeskkonna ja e-maili teel, samuti läbi telefonirakenduse.

3. Meediamonitooringu andmete tagasiulatuvus - pakkuja peab võimaldama ligipääsu
struktureeritud andmetele tagasiulatuvalt vähemalt viie aasta ulatuses
4. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
Pakkumine tuleb esitada elektroonilisel kujul PDF vormingus e-posti
aadressil laura.laaster@mkm.ee hiljemalt 10.01.2019. a kell 23.59.
Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes ning peab sisaldama kõiki hankija poolt tasumisele
kuuluvaid makse ja tasusid, ka 20% käibemaks, mis tuleb eraldi välja tuua.
5. Pakkuja teavitamine Hankija otsustest
Teade väikehankel tehtud otsuste kohta edastatakse pakkujatele mitte hiljem kui 3
tööpäeva jooksul alates eduka pakkumuse väljavalimisest.

