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UIA SURE -hankkeen asiantuntijapalveluita koskeva tarjouspyyntö 

SURE Skaalaus - Fasilitointi ja yhteiskehittäminen 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen liittyvä SURE-hanke1 
hyväksyttiin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman 4. hakukierroksen kovassa kilpailussa. 
Hanke on yksi kolmesta hyväksytystä turvallisuuteen liittyvästä hankkeesta ja ainoa hyväksytty 
suomalainen hanke ko. hakukierroksella.  Tämä kokoluokaltaan 4 M€ hanke käynnistyi 1.9.2019 ja 
se kestää kolme vuotta.  

 

                                                      

1 ks. LIITE 1 - Sure-hankkeen esittelykalvot 
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Tarjouspyyntö liittyy SURE-hankkeen työpakettiin 7, jossa kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden 
ratkaisuja skaalataan kaupungin laajuisesti ja jossa aktivoidaan alueellista ekosysteemiä.  

Sure-hankkeen tekniset ratkaisut liittyvät järjestelmiin kuten tapahtuma-alueiden valaistus, 
kameravalvonta, liikenteen telematiikka ja infojärjestelmät. Hankkeessa mahdollistetaan 
tapahtuma-alueen kaupunkiympäristössä tilannekuvan luominen ja tilannekuva-
järjestelmällä erilaisten skenaarioiden simuloinnit ja turvallisuusharjoitukset. 

Business Tampere vastaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa SURE-hankkeen Tampereen 
keskustaan liittyvien kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden ratkaisujen skaalaamisesta kaupungin 
laajuisesti merkittävimpiin kohteisiin (tuloksena ”Scalable model of the developed and tested 
solution”).  

Työpanoksellaan työpaketin 7 toteutuksessa mukana ovat Tampereen kaupunki, Tampereen 
yliopisto, Business Tampere ja Securitas Oy. Hankkeen muut kumppanit ovat Nokia, Insta, Intopalo 
Digital ja Suomen Itämeri-instituutti. 

Työpakettiin 7 liittyvät kohteet ovat: 

- Särkänniemen alue (huomioidaan tapahtumapuisto tapahtuma-alueena) 
- Tampere-talo (huomioidaan Sorsapuisto tapahtuma-alueena) 
- Kouluverkko 
- Harkinnassa on myös kannen alueen soveltuvuus kohdealueena (tässä aikataulussa). 

Työpaketin 7 toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:  

- Uusien kohteiden turvallisuusvaatimusten selvittäminen.  
- Vaatimusten toteutuskelpoisuuden selvittäminen suhteessa keskustaan toteutettava 

ratkaisu.  
- Uusien toteutustapojen tunnistaminen niiltä osin, mitä ei SURE-hankkeen sisällä voida 

toteuttaa.  
- Skaalautuvan mallin luominen kehitetyn ja testatun ratkaisun perusteella. 

Nämä toimenpiteet toteutetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.  

Tarjouspyyntö koskee em. kohteiden turvallisuusvaatimusten selvittämistä 
yhteiskehittämistyöpajojen ja muiden erikseen sovittavien osallistavien menetelmien kautta.   

Työpajoihin osallistuu kohteiden turvallisuudesta vastuullisia henkilöitä, viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä kuten tapahtumatuottajia. Kohderyhmät sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Työpajoissa selvitetään kohdekohtaiset turvallisuuden ylätason vaatimukset, joilla tarkoitetaan 
erilaisia skenaarioita ja käyttötapauksia, jotka priorisoidaan osana prosessia.  Esimerkkinä 
poikkeustilanteeseen johtavasta skenaariosta voidaan mainita kemikaalionnettomuus ratapihan 
alueella, aiheuttaen tarpeen evakuoida jokin mainituista kohteista.   
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2 HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. 
pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.  

Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 25.000 euroa (+alv) joka pitää sisällään sekä varsinaisen 
hankinnan että sen jälkeen mahdollisesti toteutettavan option. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta 
huomioon.  

Tilaaja valitsee tarjoajan, joka täyttää kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa 
Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- 
ja vertailuperusteet mukaisesti. Hankinta rahoitetaan UIA SURE-hankkeesta, joka asettaa 
rajoituksia mm. hankkeen partnerien osallistumiselle kilpailutuksiin palveluntarjoajana. 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin 
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. 

Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 29.1.2020 mennessä ja 
lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle. 
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3 HANKINNAN KOHDE  

Tarjouspyyntö liittyy seuraavan kuvan kokonaisuuteen, ja erityisesti sen punaisella merkittyihin 
osa-alueisiin.  

- Hankinnan kohteena on vaiheen 1 aikana toimenpiteet joilla tuotetaan sekä hyvällä 
sisällöllisellä laatutasolla että hyvällä toimijoiden sitoutumisen tasolla priorisoidut ylätason 
turvallisuusvaatimukset.  
 

- Hankinnassa on vaihe 2 optiona. Vaiheessa 2 tuotetaan yhteinen käsitys vaiheen 1 
vaatimusten toteutuskelpoisuudesta suhteessa Sure-hanke, ja vaatimusten tiekartta johon 
avainosapuolet (kohteen toimijat, viranomaiset, Sure-partnerit) ovat sitoutuneet. 
 

- Tarjouksessa tulee erikseen listata vaiheen 1 ja vaiheen 2 hinnoittelu. Vaihe 2 on 
optionaalinen ja se toteutetaan sellaisessa laajuudessa, jonka tilaaja katsoo järkeväksi 
vaiheen 1 valmistuttua. 

 

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat 
toimenpiteet ja niiden lukumäärän.  Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö 
tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki 
kirjallinen materiaali tuotetaan joko suomen tai englannin kielellä. Palveluntuottajalla tulee olla 
valmius molempiin kieliin. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on englanti.  

Tilavuokrat ja tarjoilut jätetään tarjouksen ulkopuolelle. Tilaaja vastaa näistä erikseen. 

Jokaisesta työpajasta laaditaan raportti (dokumentti + esityskalvot tuloksista, osallistujien 
allekirjoitetut nimilistat) ja toimintasuunnitelma jatkotoimenpiteille. Toteutetun prosessin kuvaus 
sisällytetään raporttiin. 



TARJOUSPYYNTÖ   |   27.1.2020 

 

  
 

 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
FINLAND 

 
businesstampere.com 

Hyödynnettyjen toimintamallien ja prosessien tulee olla sellaisia, että ne voidaan raportoida 
hankkeen julkisina tuloksina. ts. Tilaajalla tulee olla oikeudet syntyneisiin toimintamalleihin ja 
edelleen oikeuksien siirtämiseen hankkeen julkisiksi tuloksiksi. 

3.1 Tunnistetut ja priorisoidut turvallisuusvaatimukset 

Asiantuntijatehtäviin kuuluu: työpajojen suunnittelu yhdessä tilaajan kanssa, tapahtuman 
markkinointi osallistujille, tarvittavien materiaalien toteutus, mahdollisten ennakkotilaisuuksien 
järjestäminen ja varsinaisten työpajojen fasilitointi, sekä raportointi. 

Työpajoihin osallistuu kohteiden turvallisuudesta vastuullisia henkilöitä, viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä kuten tapahtumatuottajia. Kohderyhmät sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Työpajoissa selvitetään kohdekohtaiset turvallisuuden ylätason vaatimukset, joilla tarkoitetaan 
erilaisia skenaarioita ja käyttötapauksia, jotka priorisoidaan osana prosessia.  

 

Tilaaja on tuottanut alustavan suunnitelman vaiheen 1 toteuttamiseksi. Tämä alustava 
suunnitelma sisältää seuraavat vaiheet: 

- (Aloituspalaveri valitun Palveluntuottajan kanssa) 

Työpaja 1 

- Esitehtävä - ensimmäiseen työpajaan osallistuville henkilöille ja heidän edustamilleen 
organisaatioille toimitetaan esitehtävä. Tavoitteena on saada osallistujat jo etukäteen 
miettimään erilaisia turvallisuusvaatimuksia (skenaarioita ja käyttötapauksia), listaamaan 
ne ja tuomaan mukaan työpajaan. Tilaaja tuottaa sisällön esitehtävän tehtävänantoon. 
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- Yhteinen työpaja 1 (3h maaliskuu/huhtikuu, tavoiteviikko 13) - tavoitteena tunnistaa 
valittujen kohteiden (Särkänniemi, Tampere-talo, kouluverkko, mahdollisesti myös kannen 
alue) suhteen kaikki vaatimukset (tavoitteena määrä). 

o Hankkeen ja skaalauksen työpaketin esittely, mahdollisia alustuksia. 
o Kohteiden rastit - Learning cafe tai jokin vastaava toimintamalli, jossa kaikki 

osallistujat pääsevät halutessaan vaikuttamaan kunkin kohteen vaatimuslistaan. 
o Tuloksien purku  
o Mitä tapahtuu seuraavaksi. 

- Yhdenmukainen dokumentointi - Dokumentoidaan Palveluntuottajan toimesta vaatimukset 
ryhmätöistä ja yhdenmukaistetaan niiden kuvaukset. Arvioidaan, onko jokin näkökulma 
jäänyt huomioimatta. 

Työpaja 2 

- Sähköinen äänestys + perustelut - toimitetaan yhdenmukainen dokumentointi tilaisuuden 
osallistujille ja pyydetään heitä suorittamaan sähköinen äänestys vaatimusten 
priorisoimiseksi. Kerätään myös perustelut annetuille äänille. 

- Yhteinen työpaja 2 (3h huhtikuu/toukokuu, tavoiteviikko 19) - tavoitteena yhteinen käsitys 
ylätason vaatimusten priorisoinnille. 

o Puretaan sähköisen äänestyksen tulokset 
o Käydään kohteiden turvallisuusvastuullisten henkilöiden johdolla läpi mahdollinen 

tarve muokata prioriteetteja. 
o Käydään läpi alustava näkemys siitä, mitkä kohdekohtaisista 

turvallisuusvaatimuksista liittyvät Sure-hankkeeseen. (vaatii Sure-hankepartnerien 
kanssa työskentelyä työpajan 1 ja 2 välissä). 

- FIN/EN raportti: ylätason vaatimukset - dokumentoidaan Palveluntuottajan toimesta tämän 
vaiheen tuloksena syntyneet kohdekohtaiset priorisoidut ylätason turvallisuusvaatimukset 
kuvauksineen.  

Palveluntuottaja voi tarjouksensa toimenpidesuunnitelmassa edelleen kehittää esitettyä alustavaa 
suunnitelmaa ja laajentaa sitä, tai ehdottaa oman näkemyksensä mukaisesti vaihtoehtoista 
etenemistapaa.   

Priorisoitujen ylätason turvallisuusvaatimuksien tulee olla valmiita ja raportoitavissa toukokuun 
2020 loppuun mennessä. 

3.2 Turvallisuusvaatimusten toteutuskelpoisuus 

Tässä optionaalisessa vaiheessa 2 tuotetaan sekä yhteinen käsitys vaiheen 1 vaatimusten 
toteutuskelpoisuudesta suhteessa Sure-hanke että vaatimusten tiekartta johon avainosapuolet 
(kohteen toimijat, viranomaiset, Sure-partnerit) ovat sitoutuneet. 

Alustava arvio vaiheen 2 tehtävistä konsulttityöpäivän hinnan asettamiseksi: 

- Vaatimusten toteutuskelpoisuus ja tiekartta - maksimissaan 3 työpajaa (3h kukin), näiden 
suunnittelu yhdessä tilaajan kanssa, fasilitointi ja raportointi. 3*3 työpäivää. 



TARJOUSPYYNTÖ   |   27.1.2020 

 

  
 

 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
FINLAND 

 
businesstampere.com 

 

- Kohdekohtaisten turvallisuusvaatimusten analysointi - maksimissaan 10 työpäivää 
analysointia tai muita toimenpiteitä konsulttityönä. 

Palveluntuottaja suunnittelee yhdessä tilaajan kanssa ja toteuttaa tilaisuuksien juoksutuksen ja 
ryhmätyöt.  

3.3 Tarjouksen hinnoittelu 
3.3.1 Tunnistetut ja priorisoidut turvallisuusvaatimukset 

Tarjouksessa annetaan seuraavat tiedot:  

- Vaiheen 1 työmääräarvio (työpäiviä),  
- Vaiheen 1 konsulttityöpäivän hinta (+alv) ja  
- Vaiheen 1 kokonaishinta (+alv).  

Vertailuperusteena käytetään vaiheen 1 kokonaishintaa (+alv). Vaiheen 2 hinta huomioidaan 
kuten kuvattu alla. 

3.3.2 Turvallisuusvaatimusten toteutuskelpoisuus 

Tarjouksessa annetaan seuraavat tiedot: 

- konsulttityöpäivän hinta (alv 0%) jota sovelletaan kaikkiin option tehtäviin. 

Optio voidaan jättää käyttämättä kokonaan, käyttää vain osaksi, tai käyttää täysimääräisesti siten, 
ettei kokonaishankinnan yhteishinta ylitä 25.000 EUR (+alv). 

Jos kahdella tarjouksella on sama vaiheen 1 kokonaishinta, annetaan korkeampi pistemäärä sille 
tarjoukselle jossa vaiheen 2 konsulttityöpäivän hinta on alhaisempi. 

4 TARJOAJAN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET 

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta. 

Mikäli kilpailutettavaan palveluun sisältyy henkilötietojen käsittelyä, palveluntuottajan on 
noudatettava hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täytettävä EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset.  

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen 
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Suomessa tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois 
tarjouskilpailusta. 

Edellä mainitun lisäksi poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 
80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä 
olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista. 

Tarjouskilpailun voittanutta pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: 

- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta. 
- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 
- Kaupparekisteriote tai muu ammatti-/elinkeinorekisteriote. 
- Tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista. 
- Tieto kuinka työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 

(työterveyshuoltoyrityksen nimi). 

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä laskettuna. Vaaditut todistukset voi antaa myös Luotettava kumppani -raportilla. 
Tilaaja suosittelee Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista. 

Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan 
ilmoittamia alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai 
käytettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan 
toiminnasta kuten omastaan.  

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi 
kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään 
kilpailutuksen ja tarjousvertailun jälkeen. 

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi 
Asiakastieto Oy:n palvelut. 

 

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT 
5.1 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimusluonnos on tarjouspyynnön 
liitteenä. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 
31.12.2020 saakka. 

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen 
muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan 
tarjouksen tehneen Palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen. 

 

http://tilaajavastuu.fi/
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5.2 Sopimusehdot 

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa 
johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli 
Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa 
ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 

Jos Palveluntuottajan rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen toimintaan vaikuttavia ehtoja, nämä 
tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä Palveluntuottaja hyväksyy, että 
rahoitukseen voi liittyä erityisiä ehtoja jotka tarkentuvat toimeksiantosopimusta laadittaessa. 

Palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättämällä sopimusluonnoksessa oleviin ehtoihin. 

Hankintasopimukseen sovelletaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä: 

1. Sopimus 
2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 
3. Neuvottelupöytäkirja toimeksiantosopimuksen laadinnasta  
4. Tarjouspyyntö 
5. Tarjous 

 

5.3 Laskutus- ja maksuehdot 

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan sopimuksen mukaan. 

Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää 
tapahtua verkkolaskutuksena. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla, josta selviää 
tehdyt toimenpiteet ja tekijät. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua 
hyväksyttävän laskun päiväyksestä. 

Tarkemmat ehdot on kuvattu sopimusluonnoksella. 

 

5.4 Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteiden ratkaisu 

Tilaaja pidättää oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Tilaaja toteaa 
hankinnan kohteena olevan palvelun sisällön olleen riittämätöntä, tarkoitukseen sopimatonta tai 
laadullisesti heikkoa, eikä laadullisessa palaverissa saada Tilaajan ja valitun Palveluntuottajan 
välille yhteisymmärrystä tavasta jatkaa. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus saattaa kokemansa 
mahdolliset palvelun puutteet Palveluntuottajan tietoon välittömästi. Ennen sopimuksen 
purkamista tehdyn työn korvaamisesta sovitaan Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. 

Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 
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6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailukriteerit on kerrottu alla. 

6.1 Hinta 

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-
, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset (ks. kohta 5.3.). Lisälaskutusta ei hyväksytä. 

Hinta toimeksiannon toimenpiteille on maksimissaan 25.000 EUR (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia 
ei oteta huomioon.  

Hintaa pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Alimman hinnan tarjoaja saa 10 pistettä, 
- Seuraavaksi alimman hinnan tarjoaja saa 9 pistettä, ja sitä seuraava 8 pistettä, jne..  
- Jos kahdella tarjouksella on sama vaiheen 1 kokonaishinta, annetaan korkeampi 

pistemäärä sille tarjoukselle jossa vaiheen 2 konsulttityöpäivän hinta on alhaisempi. 

Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 

6.2 Tarjouksen sisällöllinen laatu ja toimenpiteiden laajuus 

Tarjouksen sisällöllistä laatua ja toimenpiteiden laajuutta pisteytetään seuraavien tekijöiden 
perusteella suhteessa tarjoajan toimintasuunnitelmaan: 

- Tarjotun kokonaisprosessin laatu ja toimenpiteiden laajuus (1-5 pistettä) 
- Työpajojen toteutuksen laatu ja toimenpiteiden laajuus (1-5 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 

6.3 Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista 
toimeksiannoista 

Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista pisteytetään 
seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Referenssit turvallisuuteen, ja turvallisuusratkaisuihin liittyvistä vastaavanlaisista 
toimeksiannoista (1-5 pistettä) 

- Referenssit yhteiskehittämistyöpajojen järjestämiseen liittyvistä vastaavanlaisista 
toimeksiannoista (1-5 pistettä) 
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Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 

6.4 Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen 

Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen pisteytetään seuraavien tekijöiden 
perusteella: 

- Laaja-alainen asiantuntemus turvallisuudesta (1-5 pistettä) 
- Fasilitointiosaaminen yhteiskehittämiseen, työpajoihin ja prosesseihin liittyen (1-10 

pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 15 pistettä. 

6.5 Pisteet yhteensä 

Lopuksi lopulliset pisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa 
tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 45 pistettä. 

Tarjous tulee laatia siten, että edellä mainitut seikat käyvät ilmi tarjouksesta. Mikäli jokin 
arvioitava kohta ei selviä tarjouksesta, saa Palveluntuottaja tästä kohdasta 0 pistettä. 

 

7 LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti 
julkisia. Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista 
hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa 
toisen Palveluntuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja 
sen muodostumista koskevaa tietoa.  

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien 
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. 
Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi salattavat liitteet ja tiedot. 

 

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
8.1 Toimitettavat asiakirjat 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. 
Tarjous ja tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.  

Tarjous tulee rakentaa yhdelle tai kahdelle tarjousdokumentille.  
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- Jos tarjouksessa ei ole liikesalaisuuksia, toimitetaan yksi dokumentti. 
- Jos tarjoukseen on sisällytetty liikesalaisuuksia, kaikki liikesalaisuuksia sisältävät osuudet on 

oltava omassa dokumentissaan joka on selkeästi merkitty liikesalaisuuksiksi. 

Dokumentit tulee olla PDF-tiedostomuodossa.  

Dokumentista yksi (1) tulee käydä ilmi  

- tarjoajan nimi,  
- y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä  
- yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi.  
- palvelun tarjottu arvonlisäveroton hinta sisältäen kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 
- toimintasuunnitelma 
- tarjoajan vastaukset luvussa 6 mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin. 
- tarjoajan tulee nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän työosuutensa 

prosentteina kokonaisosuuden ollessa 100%. Nimettyjä henkilöitä voidaan vaihtaa 
sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla.  

Jos tarjoukseen on sisällytetty liikesalaisuuksia, kaikki liikesalaisuuksia sisältävät osuudet on oltava 
omassa dokumentissaan, tästä dokumentista kaksi (2) tulee käydä ilmi 

- dokumentti sisältää liikesalaisuuksia 
- liikesalaisuuksia sisältävät osuudet. 

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 

8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 12.2.2020 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna, sähköisesti osoitteeseen 
petri.nykanen@businesstampere.com  
 

Sähköpostin viestikentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: SURE Skaalaus - Fasilitointi ja 
yhteiskehittäminen”. 

8.3 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 

 

mailto:petri.nykanen@businesstampere.com
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9 TILAAJAVASTUU 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 1233/2016. 

 

10 LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 3.2.-5.2.2020 sähköpostitse 
osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com   

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SURE Skaalaus - Fasilitointi ja 
yhteiskehittäminen”.  

Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en internetsivustolla viimeistään 7.2.2020. Tarjoajien 
tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan 
kootusti edellä mainitulla tavalla.  

 

Petri Nykänen 
Ohjelmajohtaja, Turvallisuus 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 

mailto:petri.nykanen@businesstampere.com
https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/alykkaan-turvallisuuden-asiantuntijapalveluita-koskeva-tarjouspyynto/

