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Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI

TARJOUSPYYNTÖ

KASVUINNO-PROJEKTIN ASIAKASTARINOITA -JULKAISUN TUOTTAMINEN
KASVUINNO -projektin päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina
Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat KeskiPohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen
seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.
Projektin tavoitteet ovat:
Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallin luominen Keski-Pohjanmaalle
Yrityksille suunnattujen kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista muodostuvan
palvelukokonaisuuden kehittäminen Keski-Pohjanmaalle
Keskipohjalaisten yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen
lisääntyminen
Uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien löytyminen alueen yrityksille
Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
 Keski-Pohjanmaan maakunnan pienet ja keskisuuret yritykset toimialoista riippumatta
 Aloittavat ja toimivat yrittäjät
 Painotus erityisesti kasvuhakuisissa, innovatiivisissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä
Välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu
Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
Eri kehittämistoimijat ja rahoittajat (valtakunnallisesti), joiden tuntemus alueemme innovoivista
kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä yrityksistä on vielä vähäistä
Tulokset ja vaikutukset ovat:
Yrityksillä on käytössään kasvu-, innovaatio- sekä kansainvälistymispalveluja
Kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista on muodostunut maakunnallinen palvelukokonaisuus
Keski-Pohjanmaalla on määritelty ns. käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamalli
Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja 4 yrityskehittäjää. Hankkeessa on mukana noin 60 yritystä.
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1. Hankinnan tausta
KasvuInno-projektin aikana olemme tehneet hedelmällistä yhteistyötä yli 60 keskipohjalaisen yrityksen
kanssa. Vaikka projekti päättyy, haluamme tekemämme työn asiakasyrityksissä jäävän elämään. Tämän
tavoitteen aiomme saavuttaa tekemällä julkaisun, johon keräämme muutamia asiakastarinoita, omia
oppejamme keskipohjalaisesta kasvuyrittäjyydestä ja sen edistämisestä, sekä suuntaviivoja
käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallista.
Julkaisun tavoitteena on kertoa tarinoiden avulla ja visualisoimalla, miten alueemme kasvuyrityksiä voidaan
auttaa kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään entistä paremmin. Julkaisun kohderyhmänä ovat
alueen yritykset, yrityskehittäjät, rahoittajat ja muut sidosryhmät.
Julkaisu tuotetaan ”aikakausilehtimäiseen” formaattiin (koko A4 eli 297 x 210 mm). Tarkoituksena on, että
julkaisun visuaalinen ilme on innostava ja rohkaiseva.

2. Hankinnan kohde
KasvuInno-projektin asiakastarinat -julkaisun tuottaminen kokonaisuudessaan. Lehden sivumäärä on 24.
Tuotanto pitää sisällään
- Lehden sisällöntuotannon seuraavasti:
o 4 x asiakasyritysten haastattelut. 1 aukeama per asiakastarina.
o Projektin yrityskehittäjien, taustaorganisaatioiden edustajien ja rahoittajan haastattelut.
o Projektin tulokset ja toimenpiteet.
o Projektin opit, oivallukset ja toimenpide-ehdotukset tulevaan.
- haastateltavien valokuvaaminen haastattelutilanteessa.
- Lehden taitto ja kuvittaminen.
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3. Aikataulut
Tarjouspyyntö jätetään 13.3.2015 ja vastausaikaa on torstaihin 19.3.2015 kello 16.00 saakka.
Lehden tulee olla toteutettu ja painokelpoinen 17.4.2015 mennessä. Työn kiireellisyydestä johtuen työ
käynnistetään mahdollisimman nopealla aikataululla. Aikatauluista sovitaan tilaajan kanssa tarkemmin.
4. Tarjouksessa esitettävät tiedot
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot:
1. Tarjoavan yrityksen esittely
2. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista
toimeksiannoista
3. Tarjouksen kokonaishinta (alv 0) sisältäen kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut (mm.
matkakulut, päivärahat jne.)
5. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle
sähköpostilla sekä julkaistu www.kase.fi sekä www.kosek.fi – sivustoilla.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden
henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.
Hyväksyttävän tarjouksen hintakatto on 9 000,- euroa (alv 0).

6. Valinta
Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan
ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.
Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:
1. Hinta, painoarvo 30 % (maksimipisteet 12)
a. Halvin tarjous saa maksimipisteet 12
b. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu
suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 12. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi
tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.
2. Osaaminen ja referenssit vastaavista toteutuksista, painoarvo 70 % (maksimipisteet 28)
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Kaustisen seutukunta ja KASVUINNO -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä
tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua kokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian
korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu
este.
Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla
ei puolestaan ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa
vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.
Kaustisen seutukunnalla ja KASVUINNO -projektilla on täydet oikeudet tilattuun aineistoon, kun työ on
maksettu. Kaustisen seutukunnalla ja KASVUINNO-projektilla on tällöin oikeus tehdä niihin muutoksia ja
luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta.
Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin matkoihin liittyvät
dokumentit.
Hankinta maksetaan laskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta hyväksytysti toimitettu.
Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja.
Löytyy Internetistä osoitteesta:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100217Julkis/JYSE_2
009_palvelut.pdf
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.
Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

7. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen torstaihin 19.3.2015 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
janne.roiha@kosek.fi
Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”KASVUINNO - Asiakastarinat”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut
toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 31.3.2015 saakka.
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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 kokonaisuudessaan suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä
kieli.
9. Lisätietoja
Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse KasvuInno-projektin yrityskehittäjä Janne
Roiha.

Kaustisella 12.3.2015
KAUSTISEN SEUTUKUNTA
KASVUINNO- projekti A32525

Petri Jylhä
kehittämisjohtaja

