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Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI

TARJOUSPYYNTÖ

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)
Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoiman KASE Yrityskehitys -projektin keskeisenä tavoitteena on etsiä Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää
yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vastaamaan
uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on alueen yritysten kilpailukyvyn kehittyminen.
Tarjouspyynnön kohteena olevan asiantuntijapalvelun tärkeimpänä tehtävänä on alueen mikro- ja pk yritysten ympäristöosaamisen ja erityisesti ympäristöjärjestelmien kehittäminen siten, että alueen yritysten liiketoimintamahdollisuudet laajenevat, yritysten säilyvyys alueella turvataan ja alueen yritysten kasvun mahdollisuudet kyetään hyödyntämään.
KASE Yrityskehitys -projektin varsinaisena kohderyhmänä ja tarjouspyynnön kohteena olevien asiantuntijapalvelun kohderyhminä ovat:
-

Kaustisen seutukunnan mikro- ja pk-yritykset toimialasta riippumatta
Painopisteenä erityisesti ovat seutukunnan teolliset sekä muut potentiaaliset toimialat: puualan,
rakentamisen, metallialan, bioenergian ja kaivostoiminta-klusterin toimialat
Toimintaansa kehittävät ja laajentavat pk-yritykset

Asiantuntijapalvelun ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASE Yrityskehitys -projekti.

1. Tarjouspyyntö
Pyydämme tarjousta yrityskohtaisten ympäristöjärjestelmien rakentamisesta Kaustisen seutukunnan pk
-yrityksissä kansainvälisen ISO 14001-ympäristöstandardin mukaisesti sekä yritysten tavoitteiden mukaisesti, joko
1) yrityksen oman toiminnan parantamiseksi ja/tai
2) ulkopuolisen todentajan myöntämän sertifikaatin saamiseksi
Asiantuntijapalvelun tulee sisältää
1) alustavan katselmuksen
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2) alustavan katselmuksen perusteella luotavan ISO 14001 -standardiin perustuvan ympäristökäsikirjan laatimisen/laatimisessa tukemisen
3) yrityskohtaisen ympäristöjärjestelmän saattamisen sisäisen auditoinnin vaiheeseen ja/tai
4) yrityksen tarpeen mukaan järjestelmän saattamisen valmiiksi ulkoiseen auditointiin

Asiantuntijapalvelun tuloksena yritykselle syntyy asiantuntijan ja yrityksen välisessä yhteistyössä yrityksen
strategiaan perustuva ympäristöstrategia sekä eritoten ympäristökäsikirja ja ympäristöjärjestelmä, joka on
valmis sisäiseen auditointiin ja/tai ulkoiseen auditointiin sekä sertifiointiin.
KASE Yrityskehitysprojektilla tuetaan yritysten ympäristöosaamisen ja ympäristöjärjestelmien kehittämistä
siten, että pk -yrityksen maksuosuudeksi asiantuntijatyöstä jää noin 50 %. Asiantuntijatyö on konkreettista
päivittäistä työtä alueen pk -yritysten sekä alueen yritysneuvojien ja KASE Yrityskehitys -projektin kanssa.

2. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on tehty HILMAan. Lisäksi ilmoitus tästä hankinnasta on julkaistu www.kase.fi -portaalissa.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden
henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.
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3. Hankinnan kohde, laajuus ja dokumentointi
Pyydämme ympäristöjärjestelmien kehittämisestä Kaustisen seutukunnan pk -yrityksissä alustavasti seuraavassa laajuudessa:
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen 1 – 4 yritykselle
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASE Yrityskehitys -projekti ei kuitenkaan sitoudu tiettyyn hankintamäärään.
Asiantuntijapalvelu toteutetaan yhteistyössä Kaustisen seutukunnan KASE Yrityskehitys -projektin kanssa.
Asiantuntijatyöstä syntyy väliraportit puolivuosittain sekä yrityskohtainen loppuraportti, viimeistään kuukausi yrityskohtaisen kehittämisprojektin päättymisen jälkeen kuitenkin niin, että viimeinen yrityskohtainen loppuraportti tulee luovuttaa tilaajalle viimeistään 27.2.2012 mennessä.
Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin matkoihin liittyvät dokumentit.

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot.
a) Tarjoavan yrityksen esittely
b) Selvitykset:
- Vastuuhenkilön/(-öiden) pätevyys sekä tarjouspyynnön mukaisen palvelun toteuttavan henkilöstön pätevyys
- Osaaminen(vastuuhenkilö(-t) ja palvelun toteuttava henkilöstö) seuraavissa osa-alueissa:
o ympäristöjärjestelmien tuntemus ja kehittäminen käytännössä
o ympäristöstrategioiden luominen
o alustavien katselmusten toteuttaminen käytännössä
o ympäristökäsikirjan koonti ja luominen pk -yrityksille
o Ympäristöjärjestelmän rakentaminen valmiiksi sisäiseen auditointiin ja ulkoiseen auditointiin sekä sertifiointiin
- Referenssit edellä mainituissa osa-alueissa sekä referenssit muista vastaavista asiantuntijapalveluista
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-

Esitys toteutussuunnitelmasta yrityskohtaisesti esitettynä, lähtökohtana rakennusalan pk -yritys
o ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet ja niiden kesto työpäivinä eriteltävä

c) Oma arvio työmäärästä ja tarkempi toteutusaikataulu
o yrityskohtaisesti vaiheet ja niiden kesto työpäivinä eriteltävä
o arvio 1 - 4 (kpl) järjestelmän rakentamisen toteutuksesta 27.2.2012 mennessä
d) Tarjouksen kokonaishinta ja siihen vaikuttavat tekijät yksilöitynä:
- työn arvioitu kokonaishinta esitettynä sekä yrityskohtaisesti että kokonaisuutena maksimissaan 4
järjestelmän rakentamiseksi
- tuntihinta
- matka-, majoitus- yms. kustannukset
- muut mahdolliset kustannukset

5. Aikataulu
Asiantuntijapalvelua toteutetaan Kaustisen seutukunnassa vuoden 2011 aikana sekä mahdollisesti tammi
– helmikuun 2012 aikana. Asiantuntijatyöstä laadittavan viimeisen yrityskohtaisen loppuraportin tulee
olla valmis 27.2.2012 mennessä.

6. Valinta
Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.
Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa
sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen
hylkäämiselle.
Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:
1. Osaaminen kohdassa 4 esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 30 % (maksimipisteet 6)
2. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista, painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
3. Hinta, painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
4. Toimitusvarmuus ja toteutusaikataulu, painoarvo 20 % (maksimipisteet 4)
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja KASE Yrityskehitys -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista. Osatarjoukset huomioidaan. Hankinta voidaan jakaa kahteen tai
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useampaan osaan. Tarjoajan palveluita voidaan jatkossa käyttää myös muihin tätä tarjouspyyntöä vastaaviin KASE Yrityskehitys -projektin asiantuntijatehtäviin.
Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.
Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

7. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen maanantaihin 7.2.2011 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
Kuoreen merkintä:
”Yrityskohtaisten ympäristöjärjestelmien kehittäminen Kaustisen seutukunnassa”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/ nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 27.2.2012 saakka.
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet:
-

Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi), verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta

8. Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
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9. Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse jarmo.finnila@kase.fi.
Vetelissä 18.1.2011
KAUSTISEN SEUTUKUNTA
Kase Yrityskehitys -projekti

Jarmo Finnilä
Projektipäällikkö

