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LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa
projektissa mukana oleville yritykselliselle asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri alueille.
Osa mainituista palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.
Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan liiketoimintapalveluja InnoKas -projektin asiakasyrityksille.

1. Hankinnan kohde
Pyydämme tarjousta asiantuntijapalveluista. Tehtävä asiantuntija työ on liike- ja
yritystoiminnan konsultointityötä eri liiketoiminnan osa-alueilla (yrityksen muutostilanteet,
omistajan vaihdokset, liiketoiminnan strateginen johtaminen ym.). Hankittavien
asiantuntijapalvelujen yksilöity tarve määräytyy InnoKas -projektin toimijoiden tekemien
projektin asiakasyritysten tarvemäärittelyn perusteella

2. Tarjouksessa esitettävät tiedot ja selvitykset
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot.
a) Tarjoavan yrityksen esittely
b) Selvitykset:
-

Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys

-

Osaaminen ja referenssit erityisesti seuraavissa osa-alueissa:
o
o

-

liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittäminen, erityisesti yritysmuodon
muutokset ja sukupolven ja omistajien vaihdokset
kokemus maatalousyritysten tuotantoaloilta edellä mainituissa asioissa

Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista
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c) Tarjottavan asiantuntija palvelun hinta, hintojen on oltava arvonlisäverottomia





päivä- ja tuntihinta sekä
matka-, majoitus- yms. kustannukset
muut mahdolliset kustannukset
maksuehto

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU
-projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin
matkoihin liittyvät dokumentit.
3. Aikataulu
Asiantuntijatyö toteutetaan InnoKas -projektin ja asiakasyrityksen/asiakasyritysten kanssa
erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.
4. Sopimuskausi
Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuskausi
on projektin keston pituinen (noin 12 kk).
5. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on tehty HILMAan. Ilmoitus on
julkaistu myös www.kase.fi -portaalissa.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on
kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.
Tämä hankinta on luonteeltaan puitehankinta, joka on voimassa InnoKas -projektin keston
ajan. Hankintaan ei sisälly enimmäis- tai vähimmäisostovelvoitetta.
6. Asiakirjajulkisuus
Hankintapäätös ja tarjoukset tulevat julkisiksi, kun hankintapäätös on allekirjoitettu.
Tarjouksiin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule julkisiksi. Lestijärven
kunnan/Kaustisen seutukunnan henkilöstö on vaitiolovelvollinen tarjouksiin sisältyvistä liikeja ammattisalaisuuksista.
Tarjoajan on merkittävä erilliselle liitteelle kaikki tarjoukseen sisältyvät tiedot, jota se pitää
liike- ja ammattisalaisuuksinaan.
Jos tarjoaja ei ilmoita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä mainitulla tavalla, Lestijärven
kunnalla/Kaustisen seutukunnalla on oikeus katsoa, että tarjoajan tarjous ei sisällä liike- tai
ammattisalaisuuksia.
Se, ovatko liike- ja ammattisalaisuudeksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä tietoja vai
julkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella.
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Hinta ja hinnoittelu eivät voi olla liikesalaisuuksia.
7. 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. Hinta, painoarvo 30 %, myös syntyvät matkakustannukset huomioidaan
(maksimipisteet 6)
2. Osaaminen eri liiketoiminnan alueilla (laaja-alaisuus) sekä referenssit,
painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
3. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista, painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
4. Toimitusvarmuus, painoarvo 20 % (maksimipisteet 4)
Kokonaispistemäärä on 20 pistettä.
Kaustisen seutukunta ja InnoKas -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
mitään jätetyistä tarjouksista. Tarjouksen antaneella taholla ei puolestaan ole oikeutta vaatia
tarjouksen tekemisestä korvausta.
Tämä hankinta on puitehankinta, joka on voimassa InnoKas -projektin kestoajan (1 vuotta).
Palveluita voidaan hankkia useammalta tarjoajalta.

Hankintapäätös
Hankintapäätös toimitetaan kaikille asianosaisille sähköpostitse. Tarjoajan on ilmoitettava
sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään.
Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikkoon 29.1.2014 klo 15.00 mennessä kirjallisesti
osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
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Tai sähköpostitse osoitteeseen tomas.luoma(at)kase.fi
Kuoreen tai sähköpostin otsikkoon merkintä:
”liiketoimintapalvelut”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on
allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen
antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 28.2.2014 saakka.
Tarjouksessa esitettävät liitteet ja kelpoisuus
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet tarjoajan osalta ja mikäli tarjoaja käyttää
alihankkijoita, vastaavat selvitykset alihankkijasta. Alihankkijan käyttäminen on erikseen
perusteltava ja sen on tuotava oleellista lisäarvoa toteutukseen.
o
o
o

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

Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
Hankintamenettely tapahtuu suomen kielellä. Tarjous tulee laatia suomenkielellä, ja kaikkien
tarjoukseen liittyvien asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Suomen kieli on myös sopimuksen
laatimisessa ja soveltamisessa käytettävä kieli.
Lisätietoja
Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on esitettävä sähköpostitse
projektipäällikkö Tomas Luomalle (tomas.luoma(at)kase.fi). Lisäkysymykset on esitettävä
suomen kielellä.
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Päiväys ja allekirjoitus
Vetelissä 9.1.2014
Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta
InnoKas- projekti S12115
Tomas Luoma
projektipäällikkö

