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Ostopalvelu pelialan
kehittämiskokonaisuudesta
1. TAUSTA JA TARKOITUS
Tampereen seudun pelialan kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on synnyttää alueelle systemaattisesti
uusia pelialan kasvuyritysideoita, lisätä maailmanmarkkinoille tähtäävien peliyrityksien määrää, kehittää
liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemejä tukevia peliekosysteemin palveluita, sekä edelleen kehittää
innovatiivisia palvelumalleja ja aktivoida toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti sekä kansallisesti.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy tilaa pelialan
kehittämiskokonaisuuden vahvistaakseen mahdollisimman tehokkaasti Tampereen seudun
peliekosysteemiä ja tarjoten vahvemman toimintaympäristön toimiville, syntyville ja sijoittuville pelialan
yrityksille kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

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 9 050 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.
Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.
Valinta tehdään tarjouspyynnön hyväksyvän organisaation kanssa, joka pystyy toimittamaan Tampereen
seudun pelialan kehittämiskokonaisuuden uskottavasti ja tavoitteellisesti.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

3. HANKINNAN KOHDE
1.

Työn sisältö
Tampereen kaupunkiseudun peliekosysteemin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan
pelialan kehittämiskokonaisuuden avulla.
Kehittämiskokonaisuuden avulla pääasiallisesti Tampereen kaupunkiseudun pelialan yrityksille
kohdistettuna 1) tuotetaan mentorointi- ja sparrauspalvelua, 2) edistetään kansainvälistymistä ja 3)
toteutetaan kohtauttamista ja tapahtumia sekä alueellista ja kansallista yhteistyötä.
1) Mentorointi- ja sparrauspalvelu
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- Mentorointi- ja sparrauspalvelu sisältää Tampereen pelialan ekosysteemin mentorointipoolin
kehittämisen ja pyörittämisen. Mentorointipoliin hankitaan ja siinä aktivoidaan vähintään 10 kpl
aktiivista kansallisen ja kansainvälisen tason mentoria, jotka mentoroivat ja sparraavat pelialan
yrityksiä.
- Toteutetaan pitch coaching -palvelua mahdollisesti tilanteen salliessa Game Developers
Conferenceen (GDC) ja/tai muihin pelialan kansainvälistä menestystä edistäviin konferensseihin
lähteville Tampereen seudun pelitiimeille ja -yritysten edustajille.
2) Kansainvälistymisen edistäminen
- Kansainvälistymisen edistäminen sisältää Tampereen seudun peliekosysteemin kansainvälisten
yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi julkaisija- ja sijoittajakontaktien, hankkimista, tavoitteena
vähintään 10 kpl aktiivista kontaktia.
- Tampereen seudun pelialan yrityksille tuotetaan kansainväliseen kasvuun liittyvää sparrausapua,
ja tähän toimintaan osallistuu vähintään 10 kpl pelialan yritystä. Palveluntuottaja tarjoaa palvelua
matalalla kynnyksellä sähköisillä kanavilla ja fyysisissä kohtaamispisteissä, ml. Platform6:ssa.
- Kansainvälistymisen edistäminen sisältää valmistelu- ja markkinointityötä pelialan kansainvälistä
menestystä edistävien konferenssimatkojen koordinoimiseksi.
3) Kohtauttamiset ja tapahtumat sekä alueellinen ja kansallinen yhteistyö
- Kohtauttamiset ja tapahtumat sisältää vähintään 3 kpl pelialan yrityksille suunnattua tapahtumaa.
Kohtauttamiset ja tapahtumat toteutetaan toimivaksi koettujen online-tapahtumakonseptien
perusteella. Esimerkkejä toteuttamiskelpoisista tapahtumista ovat pelialan showcase/Demo day-,
paneeli-, kohtauttamis-, sijoittaja- ja peliliiketoimintatapahtumat.
- Toteutetaan yhteistyötä alueellisten pelialan toimijoiden kanssa.
- Rakennetaan peliekosysteemin yhteistyötä eri kaupunkeihin.
Hankinta toteutetaan vuoden 2021 aikana ja tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.
Tampereen pelialan kehittämiskokonaisuuden palveluiden toteuttamisen ja kehittämisprosessien
digitaalisuus on huomioitava toteutuksessa.
Tampereen pelialan kehittämiskokonaisuuden toimenpiteissä tulee pyrkiä hyödyntämään
mahdollisimman paljon Platform6 -startup-keskittymää. Lisätietoja saa Platform6 palveluntuottajalta/-operaattorilta ja Business Tampereen yhteyshenkilöltä.
Tampereen pelialan kehittämiskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden muodostaa aktiivinen pelialan
yhteisö toimenpiteiden tueksi.

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.
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Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen 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.
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
1.

Hankintasopimuksen allekirjoittaminen

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen
allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 31.12.2021 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.

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.

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.

4.

Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteiden ratkaisu
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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.

6. 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.

7. TILAAJAVASTUU
Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä 1233/2006.

8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
Tarjous tulee toimittaa viimeistään 7.5.2021 kello 12.00 (EET, Suomen standardiaika) mennessä.
Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteeseen tommi.uitti@businesstampere.com

9. LISÄTIEDOT
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä yhteyshenkilölle.
Tommi Uitti
Yhteisövastaava
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy

