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Tarjouspyyntö: Valmistavan teollisuuden
Benchmark -matka Saksaan
1 TAUSTA JA TARKOITUS
Tarjouspyyntö liittyy EAKR -hankkeeseen ” Smart Manufacturing Hub (SMH): Yhdessä kohti
vahvaa ja vastuullista valmistusta Pirkanmaalla”. Sen päätavoitteena on luoda edellytykset ja
valmistella toimintamallit, testialustat ja tarinat, joilla Pirkanmaan seudusta tehdään yksi
EU:n johtavista älykkään ja kestävän valmistavan teollisuuden tutkimus, kehitys ja
innovaatiotoimintaa (TKI) tukevista keskuksista. Hubin toiminta tavoittelee
edelläkävijyysasemaa teollisuuden digitalisaation, vähähiilisyyden ja vastuullisuuden osalta.
Tarjouspyyntö liittyy keskeisesti Smart Manufacturing Hub:in ensimmäiseen työpakettiin
”Jatkuvan yhteistoiminnan ja -kehittämisen formulointi”, jolla haetaan seudun nykyisten ja
tulevien resurssien tehokasta käyttöä verkostomaista toimintaa, yhteistyötä ja yhdessä
kehittämisen toimintamalleja kehittämällä.
Tavoitteena on saada oppi- ja tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö toimimaan
sujuvasti ja tehokkaasti yhteen yritysten kasvua tukemaan, ja uudistaa toimintatapoja niin,
että asiakas- ja yrityslähtöisyys on sisään rakennettuna jo toiminnan suunnittelussa. Toiseksi
halutaan kiihdyttää verkostomaista yhdessä tekemistä kaikkien osapuolien välillä - niin pkyritysten, isojen yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kansainvälisten yritysten ja
muiden toimijoiden välillä. Ajatuksena on, että osaamista voidaan tarpeen mukaan hakea
verkottuneen toimintamallin myötä helpommin tarvittaessa myös Pirkanmaan ulkopuolelta,
muualta Suomesta tai ulkomailta. Näillä tavoitteilla ja toimenpiteillä halutaan maksimoida
toimintaympäristön ja yritysten tarpeiden, myös tulevien, yhteensopivuus, jotta yrityksillä olisi
paras mahdollinen kasvuympäristö seudulla.
Yhtenä toimenpidekokonaisuutena toteutetaan Benchmark-matkoja valikoituihin
eurooppalaisiin vertailukohteisiin. Tavoitteena on tutustua valmistavan teollisuuden
huippukohteiden toimintamalleihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä verkostoitua ja kartoittaa
yhteistyömahdollisuuksia. Tämän tarjouspyynnön vierailukohde on Saksa, joka on yksi
tärkeimmistä valmistavan teollisuuden keskuksista Euroopassa ja koko maailmassa.

2 HANKINTAMENETTELY
Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns.
pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
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Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 15 000 euroa (+ alv), jonka tulee sisältää kaikki
tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.
Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan
(jatkossa Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen
kohdan 6 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti.
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. Tilaaja voi myös jatkaa
tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.
Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 12.8.2022 mennessä
(https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ ).

3 HANKINNAN KOHDE
3.1 Hankinnan tarkoitus
Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa Benchmark-matka Saksaan ja tutustua valmistavan
teollisuuden huippukohteiden toimintamalleihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä verkostoitua
ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia.
Kiinnostavia teemoja ovat erityisesti:
•
•
•

Valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten ja koulutuksen välinen yhteistyö Saksassa.
Kehitysagendat ja strategiset innovaatio- ja tuotekehityskumppanuudet.
Kansainvälinen yhteistyö, teollisuusklusterien toiminta.

Esimerkkinä mahdollisesta vierailukohteesta on Ostwestfalen Lippe alue, jossa on
merkittäviä tutkimuslaitoksia, teollisuusklustereita ja valmistavan teollisuuden
edelläkävijäyrityksiä.
Palveluntuottajan tulee esittää tarjouksessa matkasuunnitelma, joka sisältää ehdotukset
vierailukohteista sekä matkan ohjelmasta ja aikataulusta. Matkasuunnitelma tarkennetaan
aloituspalaverissa yhdessä Tilaajan kanssa. Palveluntuottaja voi halutessaan ehdottaa
vaihtoehtoisia vierailukohteita, jolloin lopullinen valinta tehdään yhdessä Tilaajan ja
Palveluntuottajan kanssa.
Matkan keston tulee olla 2-3 päivää, mikä ei sisällä matkustusaikaa Suomen ja Saksan välillä.
Matkan ohjelma tulee rakentaa niin että vierailukohteet sijaitsevat mahdollisimman
lähekkäin, jolloin siirtymiset ovat mahdollisimman lyhyitä ja vierailuaika voidaan käyttää
tehokkaasti.
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Vierailun tavoiteajankohta on viikolla 40 (3.-7.10.2022), johtuen muista valmistavan
teollisuuden syksyn tapahtumista.
Tilaaja kokoaa matkalle osallistujien ryhmän yrityksistä, tutkimus- ja oppilaitoksista sekä
muista keskeisistä organisaatioista. Ryhmän koko on enintään 20 henkilöä. Osallistujat
vastaavat omista matkakustannuksistaan (lennot, majoitus ja muut suorat kustannukset)
sekä matkajärjestelyistään.
Palveluntuottajan vastuulla ovat seuraavat osuudet, jotka tulee sisällyttää tarjoukseen:
•
•
•
•
•
•
•

Vierailujen järjestäminen, aikataulutus ja vierailuohjelmien sopiminen saksalaisten
yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa sovitun matkasuunnitelman mukaisesti.
Vierailun markkinointi valituille saksalaisille yrityksille ja tutkimuslaitoksille.
Lyhyiden taustaselvitysten koostaminen vierailukohteista valmistautumista varten.
Saksassa tarvittavien yhteiskuljetusten järjestäminen sisältäen kuljetuskustannukset.
Vierailijat vastaavat itse matkoistaan Suomesta Saksaan ja takaisin Suomeen.
Vierailijaryhmän hotellihuonevaraukset matkan ajaksi.
Matkan johtajana toimiminen ja osallistuminen tarpeen mukaan tapaamisten
isännöintiin tarvittaessa myös saksan kielellä.
Yhteenvedon laatiminen vierailusta ja sen tuloksista viimeistään 1-2 viikkoa matkan
jälkeen.

4 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä 1233/2006.
Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin.
Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta. Tarjoajan tulee järjestää työ- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n mukainen
vakuutus työntekijöilleen.
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
Suomessa tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta.
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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 voidaan pyytää toimittamaan seuraavia todistuksia (milloin kyseessä
on tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä säädetyssä
laissa 1233/2006 tarkoitetusta työvoiman vuokrauksesta tai alihankinnasta, on kyseiset
todistukset aina toimitettava):
-

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).

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä
laskettuna. 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 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
enintään 31.12.2022 saakka.
Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palvelun-tuottajan kanssa
sopimuksen teon yhteydessä.
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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.

5.2 Sopimusehdot
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.

5.3 Laskutus- ja maksuehdot
Tilattava työ maksetaan laskua vastaan kahdessa erässä, 50% tilauksesta ja 50% matkan jälkeen.
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.

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET
Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden
vertailukriteerit on kerrottu alla.

6.1 Hinta
Tarjouksen kokonaishinta (0-3 pistettä).
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 15.000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä
tarjouksia ei oteta huomioon.
Hintaa pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella:
•
•
•

Alimman hinnan tarjoaja saa 3 pistettä,
Seuraavaksi alimman hinnan tarjoaja saa 2 pistettä, ja sitä seuraava 1 pistettä.
Jos kahdella tarjouksella on sama kokonaishinta, annetaan näille sama pistemäärä.
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6.2 Matkasuunnitelma ja vierailukohteet
Matkasuunnitelma ja vierailukohteet vastaavat tarjouspyynnössä esitettyyn tarpeeseen
(0-6 pistettä).

6.3 Saksan markkinatuntemus, tutkimuslaitos- ja yritysverkostot
Palveluntuottajan Saksan markkinatuntemuksen ja kontaktiverkoston laajuus erityisesti
valmistavan teollisuuden tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä, referenssit vastaavien vierailujen
järjestämisestä (0-6 pistettä).

6.4 Pisteet yhteensä
Kriteerien tuottamat pisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa
tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 15 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 olla
PDF-tiedostomuodossa.
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8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite
Tarjous tulee toimittaa viimeistään 25.8.2022 kello 12:00 mennessä.
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna, sähköisesti osoitteeseen
ari.lylynoja@businesstampere.com
Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: SMH Benchmark matka”

8.3 Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

8.4 LISÄTIEDOT
Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää viimeistään 19.8.2022 mennessä
sähköpostitse osoitteella ari.lylynoja@businesstampere.com.
Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SMH Benchmark matka”
Ari Lylynoja
Asiakkuusvastaava
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy

9 LIITTEET
Sopimusluonnos
Henkilötietojen käsittelyn ehdot
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