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1. Üldine 

2019. aasta suvel käivitatakse Tartu rattaringlus. Tartus võimaldatakse sõitjatele 510 elektriratast ja 240 

tavajalgratast (kokku 750) ning üle Tartu linna rajatakse 69 rattaparklat. 

Meie eesmärk on leida partner, kes soovib kuvada oma ettevõtte või brändi reklaame rattaringluse 

reklaampindadel. Kokku tuleb pakkumisele 2250 unikaalset pinda. 

 

2. Lepingu periood 

2.1.1. Valitud partneriga sõlmitakse leping 1 kalendriaastaks. 

2.1.2. Eelduslik lepinguperiood on 08.06.2019 – 07.06.2020 (alates rattaringluse käivitamise päevast). 

 

3. Mida meie pakume 

3.1. Reklaampindade kirjeldus 

Pinna kood Pinna kirjeldus Mõõdud Kogus 

1 Tagaratta kaitse (vasak külg) 640.3mm x 247.6mm 750 

2 Tagaratta kaitse (parem külg) 640.3mm x 247.6mm 750 

10 Rattakorvi esikülg 256.1mm x 181.6mm 750 

 

 

Ratas 
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3.2. Rataste taustinfo 

3.2.1. Rataste värvilahendus põhineb hallil, mustal ja valgel. 

3.2.1.1. Raami baasvärv on hall. 

3.2.1.2. Raamile kleebitakse valged Tark ratas kleepsud (alljärgneval joonisel nr 5 ja nr 7). 

3.2.1.3. Rattakorvi ja tagaratta kaitse baasvärv on must. 

3.2.1.4. Tehases kleebitakse tagaratta kaitsele esmase lahendusena Tartu siluett. 

3.2.2. Rattaid viiakse vajaduspõhiselt hooldus- ja remonttööde teostamiseks ringlusest välja. 

3.2.3. Elektrirattad ei ole väljas talvisel hooajal (november – märts). 

3.2.4. Rattaparklate asukohti on võimalik vaadata siit: 

http://tartu.maps.arcgis.com/apps/Solutions/s2.html?appid=a8c8e61de5774cdeb2b29edc7aa4b343 

 

  

  

 

Tartu ratta värviskeem ja Tark ratas kleepsude paigutus 

  

http://tartu.maps.arcgis.com/apps/Solutions/s2.html?appid=a8c8e61de5774cdeb2b29edc7aa4b343
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4. Mida ootame teilt 

4.1. Nõuded sisule 

4.1.1. Reklaam peab olema kooskõlas reklaamiseadusega. 

4.1.2. Reklaami sõnum peab olema kooskõlas rattaringluse ja Targa linna väärtustega: 

 Keskkonnasõbralikkus; 

 Energiasäästlikkus; 

 Tervislik eluviis. 

 

4.2. Nõuded visuaalile 

4.2.1. Kavandatav logo või hüüdlause peab olema lahendatud valgena (ühevärvilisena).  

4.2.2. Logo või hüüdlause tausta värv peab olema must.  

4.2.3. Võimaluse korral arvestada kujunduskeele väljatöötamisel Tartu ühistranspordi graafilise 

lahendusega. 

4.2.4. Valitud partneril on kohustus ratastel eksponeeritava reklaami kavand viimistleda koostöös Tartu 

Linnavalitsusega, et viia see tehniliselt ja graafiliselt vastavusse ülejäänud ratta kujunduskeelega. 

 

 

Tartu ühistranspordi graafiline kujundus alates 01.07.2019. 

 

4.3. Nõuded teostusele 

4.3.1. Valitud partner korraldab reklaamkleepsude tootmise ja paigaldamise ja tasub nendega seotud 

kulud. 

4.3.1.1. Tartu Linnavalitsus teeb rattad kättesaadavaks rattaringluse laos.  

4.3.1.2. Täpsem reklaami paigaldamise ajakava on vajalik kooskõlastada rattaringluse projektijuhiga. 

4.3.2. Reklaam peab olema vastupidav välitingimustes. 

4.3.3. Partneril on kohustus välja vahetada reklaamkleepsud, mis on pöördumatult määrdunud, rikutud 

või muul viisil kahjustunud.  
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4.4. Nõuded pakkumisele 

4.4.1. Pakkumise esitamise tähtaeg on 15.03.2019. 

4.4.2. Pakkumine saata: Marika Post, rattaringluse projektijuht, marika.post@raad.tartu.ee 

4.4.3. Pakkumine peab sisaldama: 

4.4.3.1. Reklaampindade kasutamise eest pakutud tasu 1 kalendriaastaks; 

4.4.3.2. Reklaami kavandid koos mõõtude ja värvilahendusega. 

4.4.4. Tasu osas eraldi komponentidena välja tuua: 

4.4.4.1. Tagaratta kaitse tasu (pinnad 1 ja 2, kogus 750 + 750); 

4.4.4.2. Rattakorvi esikülje tasu (pind 10, kogus 750). 

4.4.5. Kavandite vormistamisel kasutada kaasuvaid faile: 

4.4.5.1. BW_TEMPLATE_FENDERS_DECALS.ai (pinnad 1 ja 2) 

4.4.5.2. BW_TEMPLATE_BASKET_DECAL.ai (pind 10) 

4.4.5.3. Palun lisada kavandid ka JPG või PDF formaadis. 

 

Lisaküsimuste korral palume võtta kontakti:  

Marika Post, rattaringluse projektijuht, +372 510 9190, marika.post@raad.tartu.ee 

 

5. Kuidas valime partneri 

5.1. Pakkumiste hindamine 

5.1.1. Hindame parimaks pakkumise, kus on näidatud suurim reklaampindade eest pakutav tasu. 

5.1.2. Tartu Linnavalitsus jätab endale õiguse tagasi lükata pakkumised, mille reklaamikavandeid või 

nende sõnumit ei hinnata sobivaks. 

5.1.3. Tartu Linnavalitsus jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised, kui pindade eest pakutav 

tasu ei vasta ootustele. 

5.1.3.1. Sealhulgas võib Tartu Linnavalitsus teha otsuse välja müüa ainult tagaratta kaitse (1+2), 

rattakorvi esikülg (10), kõik reklaampinnad või pakkuda limiteeritud kogust rattaid (ülejäänud jäävad 

Tartu visuaaliga). 

5.1.4. Valitud partneriga korraldatakse läbirääkimised, mille käigus lepitakse kokku lõplikud 

reklaampinnad, nende kogused ja tasu. 

 


