Tarjouspyyntö Pöytyän kunnan verkkosivuista
Pöytyän kunta pyytää tarjousta uusien verkkosivujensa suunnittelusta, toteutuksesta,
julkaisujärjestelmästä sekä sen tuki- ja ylläpitopalveluista.

Hankinnan tausta ja tavoitteet
Pöytyä on 8500 asuakkaan aktiivinen kunta Varsinais-Suomessa. Pöytyän kunta on aloittanut
tulevaisuusmatkan tulevaisuuden esimerkkikunnaksi. Kunnassa on erittäin vahva kehittämisen
kulttuuri, johon kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet. Kunta kehittää
vahvasti sähköisiä palveluita ja sähköistä asiointia.
Kunnan verkkosivut ovat erittäin tärkeä osa kunnan viestintää, palveluita ja kunnan
markkinointia. Kunnan verkkosivujen tulee tarjota merkityksellistä ja ajantasaista tietoa
helposti saatavilla/löydettävissä. Kuntalaiset, yritykset ja kuntaan sijoittujat vaativat tietoa
kunnasta ja sen palveluista sekä hyviä sähköisiä palveluita. Verkkosivuja käytetään erilaisilla
päätelaiteilla, joten verkkosivujen käytettävyys ei saa riippua miten, missä ja milloin
verkkosivuja käytetään.

Hankinnan kohteet
Hankinta jakaantuu kahteen osaan.
Sivupohja ja sivusto
Julkaisujärjestelmään soveltuva sivupohjan ja sivuston www.poytya.fi toteutus. Tarjoaja
vastaa sivupohjasta ja sen visuaalisesta ilmeestä sekä tarvittavista graafisista elementeistä.
Tarjoaja avustaan kuntaa sisällön tuotannossa ja nykyisen verkkosivuston siirrossa soveltuvin
osin uudelle sivustolle. Siirrettävää kokonaisuutta voi arvioida nykyisten sivujen pohjalta.
Julkaisujärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelut
Julkaisujärjestelmä, jolla

voidaan toteuttaa nykyaikaisia

ja helposti saavutettavia

verkkosivustoja. Julkaisujärjestelmän tulee tukea useampaa verkkotunnusta ja näille omia
sivupohjia. Julkaisunjärjestelmän tulee tukea myös intranet- käyttöä kunnan sisäisessä
viestinnässä. Julkaisujärjestelmän vaatima palvelintila ja –kapasiteetti, käyttöpalvelu sekä
tuki- ja ylläpitopalvelut.
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Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus
Hankinnassa huomioidaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
ja hankinta-asetusta (614/2007). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä siten, että tarjouspyyntö julkaistaan
kunnan nykyisillä verkkosivuilla.
Asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjouksen sisältämät tiedot liike- ja
ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julkisiksi asianosaisille sen jälkeen, kun
hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on
allekirjoitettu. Tarjoajaa pyydetään toimittamaan liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa
tiedot erillisenä liitteenä merkinnällä ”ei julkinen”. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan
Julkisuuslain (621/1999) nojalla. Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia.

Hankinnan vaatimukset
Hankinnan vaatimukset on määritelty vaatimusmäärittelyssä, liite 1. Lomakkeessa
on vaatimukset julkaisujärjestelmään, sivupohjan ja sivuston toteutukseen sekä tuki- ja
ylläpitopalveluihin.

Tarjoukseen

tulee

sisältyä

kuvaus

kunkin

tarjotun

vaatimuksen

täyttymisestä. Tarjous on oltava suomen kielellä.

Tarjoushinta
Tarjouksessa tulee ilmoittaa seuraavien osa-alueiden hinta eriteltynä (ilman arvonlisäveroa).
Tarjoaja voi tarjota yhdessä tai erikseen sivupohja ja www.poytya.fi sivuston sekä/tai
julkaisujärjestelmä ja sen tuki- ja ylläpitopalvelut. Mikäli tarjoaja tarjoaa kokonaisuutta, tulee
tarjouksesta ilmetä, voidaanko osa-alueet tilata erikseen / jakaa eri toimittajille. Mikäli
toimituksen jakaminen vaikuttaa tarjoushintaan, tulee tämä ilmetä selkeästi tarjouksesta.
1. Sivupohja ja sivusto
a. sivupohjan hinta (kertakustannus)
b. mahdollinen erillinen käyttöönottomaksu (kertakustannus)
c. käyttöönoton edellyttämä sisällöntuotanto ja nykyisten sivujen tietosisällön siirto
(kertakustannus)
2. Julkaisujärjestelmä, tuki- ja ylläpitopalvelut
a. käyttöönottomaksu, sisältäen mahdollisen lisenssimaksun (kertakustannus)
b. koulutuskustannukset (kertakustannus)
c. käyttömaksut kuukaudessa
Optiot
Tarjoaja voi halutessaan tarjota liitteessä 1. esitettyjä optioita.
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Hinnoittelun tulee sisältää kaikki tarjoajan veloittamat kustannukset (mukaan lukien
suunnittelupalaverit

ja

matkat).

Hinnoittelun

tulee

sisältää

kaikki

oikeudet

niihin

komponentteihin (esimerkiksi kuvituskuvat, kuvakkeet, symbolit, kolmannen osapuolen
koodit/moduulit/IPR-oikeudet) ilman erilliskorvausta, jotka tarjoaja ehdottaa käytettäväksi.
Hinnoittelun tulee olla voimassa vähintään 12 kk toimituksen hyväksymisestä ja järjestelmän
käyttöönotosta.

Tarjousten käsittely
Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana
saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen.
Tarjousten käsittely suoritetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei
voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai
joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä
maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta.
Tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Selvitykset eivät saa olla
kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Selvitysten
toimittamisen sijasta tarjoaja voi esittää tilaajavastuu.fi -raportin.
1.

Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

2.

Kaupparekisteriote

3.

Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa taikka
viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (verovelkatodistus)

4.

Alustava projektisuunnitelma kunnan verkkosivujen uudistamisesta

5.

Toteutussuunnitelma, josta käy ilmi hankkeen projektivastaava, aikataulu ja vaiheet.
Aikatauluista ja toteutussuunnitelmassa on käytävä ilmi tilaajalta edellytettävä työpanos

6.

Tarjoajan lyhyt vapaamuotoinen yleisesittely sekä referenssit kolmesta vastaavasta
toteutuksesta
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Tarjousten vertailu
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään
vertailuun. Tarjouskilpailun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota
arvioidaan seuraavasti: kokonaishinta 60 %, laatu 40 %.
Pyydettyjä kohtia sivupohja ja sivusto sekä julkaisujärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelut
arvioidaan erikseen.
Sivupohja ja sivusto - kokonaishinta lasketaan seuraavasti: Hankinnan kustannukset (ilman
arvonlisäveroa)
- sivupohjan hinta
- käyttöönottomaksu
- sisällöntuotanto ja nykyisten sivujen siirto
Julkaisujärjestelmä - kokonaishinta lasketaan seuraavasti: Hankinnan kustannukset (ilman
arvonlisäveroa) kolmen ensimmäisen vuoden aikana sisältäen:
- käyttöönotto- aloitusmaksu(t)
- käyttöönottoprojektin kustannukset yhteensä
- käyttömaksu/ kk * 36 kk
- tuki- ja ylläpitopalvelujen kuukausihinta 3 seuraavalle vuodelle (kk-hinta * 36 kk).
Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa 60 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan
niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen
tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 60 pisteellä.
Sivupohja ja sivusto - laadun arviointitekijät ja niiden painoarvot:
- 30 pistettä Alustava suunnitelma ja ulkoasu ehdotus
- 10 pistettä Tarjoajan osaaminen ja kokemus
Julkaisujärjestelmä - laadun arviointitekijät ja niiden painoarvot:
- 25 pistettä Ratkaisun toteutus ja laajuus (verrataan vaatimusmäärittelyyn, liite 1)
- 10 pistettä Julkaisujärjestelmän käytettävyys
- 5 pistettä Tuki- ja ylläpitopalvelujen laajuus
Laatupisteet lasketaan yhteen ja eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 40 pistettä ja muiden
tarjousten laatupisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: vertailtavan tarjouksen
laatupisteet/ eniten laatupisteitä saanut tarjous x 40.
Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut tarjoaja
kohteeseen

sivupohja

ja

sivusto

ja

eniten

pisteitä

saanut

toimittaja
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kohteeseen

julkaisujärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelut, mikäli tämä on mahdollista saatujen
tarjousten puitteissa. Muussa tapauksessa valitaan yksi kokonaistoimittaja kohteisiin sivupohja
ja sivusto sekä julkaisujärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelut
Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuksen syntyminen
Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös, joka perustuu tällä tarjouspyynnöllä saatujen
tarjousten vertailuun. Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille.
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
Sopimuksen

sitovuus

syntyy

vasta,

kun

molemmat

osapuolet

ovat

allekirjoittaneet

sopimusasiakirjat.

Sopimuskausi
Sopimuskausi on sopimuksen allekirjoittamisesta 36 kuukautta + optiona toistaiseksi voimassa
oleva sopimus.
Mahdollisen option käytöstä sovitaan erikseen Tilaajan ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan
kesken viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli optio otetaan
käyttöön, on sopimus voimassa entisin ehdoin. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
irtisanomisaika on Tilaajan puolelta 6 kuukautta ja Tarjoajan puolelta 12 kuukautta

Aikataulu
Tavoitteena on, että uudet verkkosivut julkaistaan viimeistään 1.9.2018.

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ja hankinnan muut ehdot
1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö (liitteineen)
3. Tarjous
4. JIT 2015 – Palvelut verkon kautta
5. JIT 2015 – Yleiset ehdot
Mahdollisissa sopimuksen tulkintatilanteissa pätee ensin sopimuksen sanamuoto ja sen jälkeen
edellä luetellut asiakirjat järjestyksessä.
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Tarjouksen voimassaoloaika ja jättäminen
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään 3 kuukautta tarjousajan päättymisestä.
Tarjous tulee jättää Pöytyän kuntaan 24.4.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen
antti.aaltonen@poytya.fi. Sähköpostiin merkitään tunnus "Tarjous Pöytyän kunnan verkkosivut".
Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjousta koskevat kysymykset
Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on jätettävä 13.4.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen antti.aaltonen@poytya.fi. Kysymykset tulee esittää suomen kielellä ja sähköpostin otsikoksi tulee laittaa ”Pöytyän verkkosivujen uudistus”.
Kysymyksiin vastataan kunnan verkkosivuilla viimeistään 18.4.2018
http://www.poytya.fi/index.php?sivu=tarjouspyynnoet

Pöytyällä 27.3.2018
Antti Aaltonen
tulevaisuusjohtaja
LIITTEET Liite 1 Vaatimusmäärittely
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