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TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2019

LÄHTÖTILANNESELVITYS OSAAJIEN HOUKUTTELUN VALMIUKSISTA JA HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KOUVOLAN ALUEELLA
1 Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Kouvola Innovation Oy
Y-tunnus 2221859-6
Paraatinkenttä 4
45100 Kouvola
Puh. 020 615 2710
Yhteyshenkilö: Anne Harrila
Sähköpostiosoite: anne.harrila@kinno.fi
Kouvola Innovation Oy eli Kinno on Kouvolan kaupungin omistama Kouvolan seudun elinkeinoyhtiö.
Kinno on perustettu vuonna 2009. Yhtiön toiminnan tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden kasvattaminen. Tämän Kinno tekee parantamalla yritystoiminnan edellytyksiä ja tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla.
2 Hankinnan kohde
Pyydämme tarjoustanne lähtötilanneselvityksen laadinnasta liittyen Kouvolan alueen yritysten valmiuksiin, ja jo toteutettuihin toimenpiteisiin ja hyviin käytäntöihin, osaajien houkuttelemiseksi.
Kuvaus hankinnasta: Selvityksessä tulee koota olennainen viimeaikainen tutkimus- ja ennakointitieto
siitä, mitä jo Suomessa tehdään ja mitä muuta voitaisiin tehdä kotimaisen ja ulkomaisen osaavan työvoiman houkuttelemiseksi kouvolalaisiin yrityksiin. Selvityksessä on hyvä nostaa esiin erityisesti niitä
uusia toimintamalleja ja keinoja, joita voitaisiin hyödyntää Kouvolassa. Tärkeää on myös selvittää, millaisia tarpeita ja haasteita yrityksillä on liittyen osaavan työvoiman löytämiseen ja mitkä ovat potentiaalisimmat yhteistyössä toimivien yritysten klusterit toimialoittain. Selvityksessä tulee toteuttaa toimija/sidosryhmäkartta verkoston palveluntarjoajista.
Selvityksen lopputuloksena odotetaan suosituksia konkreettisista toimenpiteistä, joita yrityksissä voidaan tehdä kotimaisten ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi, tietoa potentiaalisista yhteistyöohjelmista, hankkeista ja rahoituksista, joita yrittäjät voivat hakea. Selvityksessä tulee huomioida
osaajien houkutteluvaihe (informaatio ja markkinointi), rekrytointiprosessi, vastaanottovaihe, miten
yrityksiä tuetaan rekrytoinnissa ja miten sitä voisi kehittää. Selvityksessä toivotaan myös tutkimuksen
tekijän omaan kokemukseen perustuvia mahdollisia muita huomioita.
Työ käynnistetään Kouvolassa pidettävällä aloituskokouksella (2h), jossa käydään tarkemmin läpi työn
sisältö, aikataulu ja toteutus. Työn tuloksena saadaan kirjallinen selvitys sähköisessä muodossa. Työn
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keskeiset tulokset olisi hyvä olla selvillä vuoden 2019 loppuun mennessä, tarkemmasta aikataulusta
sovitaan aloituspalaverissa. Hankintaan sisältyy myös erillinen esittelytilaisuus (2h) työn tuloksista erikseen sovittavana ajankohtana.
Ennakoitu hintahaarukka: Hankinnan hintahaarukka on 15 000 – 20 000 € (alv 0 %) sisältäen kaikki
kustannukset.
Hankintamenettely: Kyseessä on kansalliset kynnysarvot alittava hankinta (pienhankinta), johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintamenettely on avoin.
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
https://www.kinno.fi/hankinta-asiamiespalvelu.
Lisätietokysymykset: Lisätietokysymykset on lähetettävä 18.10.2019 mennessä osoitteeseen
anne.harrila@kinno.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 18.10.2019 Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun sivustolla osoitteessa https://www.kinno.fi/hankinta-asiamiespalvelu. Tarjoajan tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessä. Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: Kirjallinen tarjous on jätettävä 1.11.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anne.harrila@kinno.fi. Sähköpostin aiheeksi on merkittävä ”TARJOUS/ Lähtötilanneselvitys osaajien houkuttelun valmiuksista ja hyvistä käytännöistä Kouvolan alueella”. Tarjous ja
selvitys on toimitettava suomenkielisinä.
Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2019 saakka.
3 Kelpoisuusvaatimukset
Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:
Tarjoajan tulee olla kaupparekisteriin merkitty, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
Tarjoajan tulee kuulua arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.
Tarjoajan on täytynyt suorittaa kaikki veronsa ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa.
Edellytämme, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen.
Tarjoaja tai sen johtoon kuuluva henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (hankintalaki 80 §).
Tarjoajan tulee noudattaa vähimmäisvaatimuksia palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomen lain ja työehtosopimuksen mukaan on noudatettava tarjouksen piirissä olevassa työssä.
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Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella
tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Tarjouskilpailun alustavalta voittajalta tarkistetaan Tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi – luotettava kumppani palveluun, voittajan tulee toimittaa Luotettava
Kumppani – raportti hankintayksikölle. Muussa tapauksessa tarjouskilpailun voittajan tulee toimittaa
kelpoisuutta todentavat asiakirjat. Pyydetyt todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien. Kouvola Innovation Oy pyytää edellä mainitut selvitykset tarvittaessa ennen
hankintapäätöksen tekemistä.
4 Hankinnan kohteen kriteerit
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon tarjouspyynnössä mainitut
vertailukriteerit. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.
Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavilla arviointikriteereillä:
1) Kuvaus selvitystyön toteuttamisesta (40 pistettä)
Tarjoukseen tulee liittää kuvaus selvitystyön toteuttamisesta. Odotamme että tarjoajalla on vahva näkemys siitä, miten työ kannattaisi käytännössä toteuttaa ja tämä tulisi tuoda kuvauksessa esille, esim.
mahdollinen alustava sisällysluettelo, tutkimusaineisto, selvitystyön aikataulutus, tarjoajan näkemys
työhön sisältyvien haastatteluiden toteuttamisesta (näkemys haastateltavien/ yritysten määrästä
yms.) yritysten ja käynnissä olevien toimenpiteiden selvittämiseksi Kouvolan alueelta.
2) Kokemus, osaaminen ja referenssit (40 pistettä)
Tarjoajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön toteuttamisesta. Työn tavoitteena on saada aikaan kattava selvitys Kouvolan alueen yritysten valmiuksista osaajien houkuttelun käynnistämiseksi, sekä jo tehdyt toimenpiteet ja hyvät käytänteet. Odotamme, että tarjoaja tuo tarjouksessa tähän tavoitteeseen ja aihealueeseen liittyvän kokemuksen ja
osaamisen esille harkintansa mukaan ilmoittamallaan referenssiluettelolla (tarjouksen liitteeksi) sekä
kuvaamalla selvitykset toteuttavan/toteuttavien henkilöiden osaamisen aihealueeseen liittyen.
3) Kokonaishinta, joka kattaa kaikki hankinnasta aiheutuvat kulut (20 pistettä)
Halvin tarjous saa 20 pistettä. Muut tarjoukset suhteutetaan halvimpaan tarjoukseen kaavalla halvin
kokonaishinta x enimmäispistemäärä/ vertailtava kokonaishinta. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0%). Hintoihin sisältyvät laskutus- ym. lisät. Lisäksi halutaan lyhyt selvitys siitä, miten kokonaishinta muodostuu (tuntilaskenta (työtunti á hinta))
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5 Lisätiedot
Alihankinta: Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita tai muita yhteistyökumppaneita palvelun toteuttamisessa, tulee ne ilmoittaa tarjouksessa. Tarjoaja vastaa alihankkijan velvoitteista, työstä ja työn tuloksista kuten omastaan. Alihankkijaa koskevat kaikki samat vaatimukset ja velvoitteet kuin tarjoajaa.
Laskutus: Laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Laskutus tehdään hankintasopimuksen
yhteydessä. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua omasta laskutusjärjestelmästä,
voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä muodossa ja välttää paperisesta laskutuksesta aiheutuvat toimituskulut.
Rekisteröityäksenne toimittaja-portaaliin, ottakaa yhteyttä Taitoan asiakaspalveluun:
https://www.taitoa.fi/ lomakkeet/laskuportaalin-tukipyynto/
Toimittajaportaalin käyttöohje löytyy osoitteesta:
http://www.taitoa.fi/ohjeet-laskuttajalle
Linkki toimittajaportaaliin: https://www.laskuhotelli.fi/portaali
Maksuehto ja hinta: 21 pvä netto alv 0 %
Kokonaishinta sisältää kaikki kustannukset. Mitään laskutus- tai pientoimituslisiä ei hyväksytä.
Hankintasopimuksen tekoperusteet: Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on
mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.
Hankintayksikkö sulkee tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä kelpoisuutta koskevia vaatimuksia. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä. Tilaajalla on oikeus
perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.
Sopimusehdot: Kilpailutetusta pienhankinnasta laaditaan kynnysarvon alittava hankintapäätös. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).
Tarjousasiakirjojen julkisuus: Tarjous (liitteineen) on pääsääntöisesti julkinen viranomaistoiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä
liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, liikesalaisuus on
yksilöitävä ja selvästi merkittävä luottamukselliseksi. Hankintayksikkö päättää tapauskohtaisesti,
ovatko tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hankintapäätös tulee julkiseksi kaikille, kun se on allekirjoitettu.

