InnoKas S12115
TARJOUSPYYNTÖ

MARKKINOINTIIIN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJATYÖT, WWW –SIVUSTO JA ESITE

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa
projektissa mukana oleville yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri osa-alueille.
Osa näistä palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven
kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.
1. Hankinnan kohde ja dokumentointi
Pyydämme tarjousta mainostoimistotyöstä: www –sivuston suunnittelu (graafinen ja
toiminnallinen) ja tekninen toteutus. Lisäksi pyydämme tarjoustanne tuote-esitteen
suunnittelusta ja valmistamisesta.

1.1 WWW - SIVUT
Työn määritys
Tavoitteena on rakentaa www -sivut, jotka tuovat esille tuotteen ainutlaatuisuuden (esim.
videot, 3-d –mallinnus, valokuvaus).
Tarjouksessa on eriteltävä www-sivujen rakentamisen vaatimat asiantuntijatyöt:
o
o
o
o

sivujen perussuunnittelu
tekninen toteutus ja editointityö
kuvaus
käännöstyö

Valokuvaus- ja videointityö sisältää mahdollisesti kuvausta maastossa.
Kieliversiot
Sivustot toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Tarjouksessa on ilmettävä käännöstyön
määrä ja hinta (esim. tuntihinta) Käännöstyö sisältää teknistä sanastoa.
Tekninen toteutus
Tarjoukseen on sisällytettävä yleistason kuvaus sivustoon asennettavasta
sisällönhallintajärjestelmästä. Sisällönhallintajärjestelmän on mahdollistettava jokaisen sivun
päivittämisen sekä uusien sivujen luomisen.
Muuta
Tarjouksessa on mainittava tuntihinta mahdollisesti jatkossa tapahtuvalle
sivujenpäivitykselle.
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Tarjouksessa on myös mainittava, voiko toteuttaja antaa käyttäjäkoulutusta päivitystyökalun
käyttöön ja tuntihinta tälle työlle.

1.2 VIENTIESITE

Työn määritys
Tavoitteena on luoda tuotteen ainutlaatuisuutta korostava ja asiakkaiden luottamusta
herättävä esite. Esite tehdään kieliversioina suomi ja englanti, koossa A4, sivumäärä esim.
kahdeksan.

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

Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys

-

Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja -töistä

-

Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta

c) Arvio työmäärästä ja toteutusaikataulu
d) Tarjouksen kokonaishinta ja siihen vaikuttavat tekijät yksilöitynä:
-

työn arvioitu kokonaishinta

-

tuntihinta

-

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 aloitetaan InnoKas –projektin ja asiakasyrityksen kanssa erikseen sovittavan
aikataulun mukaisesti.
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4. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun
tuottajalle sähköpostilla sekä tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja kase.fi –sivustolla.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on
kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

5. 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, alv 0 % , painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
2. Osaaminen ja referenssit esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 30 % (maksimipisteet 6)
3. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja selvityksistä, painoarvo 25 %
(maksimipisteet 5)
4. Toimitusvarmuus ja toteutusaikataulu, painoarvo 20 % (maksimipisteet 4)
Kokonaispistemäärä on 20 pistettä.
Kaustisen seutukunta ja InnoKas -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
mitään jätetyistä tarjouksista. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen antaneella taholla ei
puolestaan ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.
Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen perjantaihin 11.10.2013 klo 15.00 mennessä kirjallisesti
osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen: maarit.tenkula@kase.fi

InnoKas S12115

Kuoreen merkintä tai sähköpostiviestin otsikkoon teksti:
”www-sivut”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on
allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen
antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2013 saakka.
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet:




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

Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli.

Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse maarit.tenkula@kase.fi

Vetelissä 25.9.2013

KAUSTISEN SEUTUKUNTA
InnoKas- projekti S12115

Maarit Tenkula
projektipäällikkö

