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Tarjouspyyntö D/1265/00.01.02.01.01/2019

Palveluntuottajahaku: Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin 
yrityspalveluseteli

1. Hankintayksikkö
Nimi

Lahden kaupunki/Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut

Y-tunnus

Kilpailutuksen laatija
Miikka Venäläinen

Tarjouspyyntö julkaistu
2019-06-18 15:46:44

2. Perustiedot
Tarjouspyynnön nimi

Palveluntuottajahaku: Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli

Kuvaus
Yritysten Lahti –kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä vuodelle 2019 on pilotoida 
yrityspalveluseteliä elinkeinopolitiikan välineenä. Elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden 
käyttösuunnitelmassa yrityspalvelusetelin pilotointiin on varattu 80 000 euron määräraha. 
Palveluntuottajahaku on käynnissä elokuun 25. päivään saakka. Asiakasyritykset hakevat 
oikeutta yrityspalveluseteliin elo-syyskuussa ja päätös yrityspalvelustelin myöntämisestä 
tehdään syyskuun lopulla. Kun asiakasyritykselle on myönnetty palveluseteli tekee asiakasyritys 
palveluntuottajan valinnan itsenäisesti. 

Yrityspalveluseteli kohdennetaan yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja setelin 
kokonaisarvo on 5 000 € (alv. 0%). Seteli on kaksiosainen ja tarjoajien palvelukuvausten tulee 
sisältää yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman yritykselle sekä käytännön toimenpiteen (tai 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä) asiakasyrityksen myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi. 

Palveluntuottajaksi hyväksymisen ehdot:

Palveluntuottajaksi voivat hakea kaikki yritykset, jotka tarjoavat myynnin ja markkinoinnin 
palveluita. Yrityksen tilaajavastuun mukaisten velvoitteiden tulee olla kunnossa ja ne 
tarkastetaan ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä. Lisäksi palveluntuottajaksi hakevan 
yritykseen tulee osoittaa referenssi vastaavan tyyppisestä kehittämisestä. Palveluntuottaja tekee 
teksti- ja pdf-muodossa palvelukuvauksen, jossa määritellään mitä toimenpiteitä 
asiakasyritykselle tehdään yrityskohtaisen kehittämissuunnitelmassa sekä myynti- ja 
markkinointitoimenpiteessä. Palveluntarjoaja voi tarjota useita toimenpidevaihtoehtoja. 
Palveluntuottajat eivät saa laskuttaa asiakasyrityksiltä erilisiä kuluja kuten matkakulut, vaan 

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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palveluntuottajalle aiheutuvien kokonaiskustannusten tulee sisältyä palvelukuvaukseen 
mukaisiin toimenpiteisiin. 

Kun yritys on hyväksytty mukaan palveluntuottajaksi tulevat palvelukuvaukset esille LADECin  
internetsivuille. 

Tarjouksessa tulee näkyä seuraavat asiat:

- Tarjoavan yrityksen / organisaation esittely

- Yrityksen / organisaation referenssit vastaavasta työstä viimeisten 3 vuoden ajalta

- Kuvaus asiakasyritykselle toteutettavan kehittämissuunnitelman tuottamisesta 

- Kuvaus asiakasyritykselle toteutettavasta käytännön myynti-/markkinointitoimepiteestä (max. 
5 kpl)

-       Tieto alihankinnan mahdollisesta käyttämisestä ja selvitys mihin alihankintaa käytetään 
sekä alihankitun työn tekijän asiantuntemus. 

- Tarjoajan yhteystiedot, kilpailuttamisen yhteyshenkilö ja hankintapäätöksen lähettämistä 
varten tarvittava sähköpostiosoite on merkittävä tarjoukseen. Kilpailuttamisen yhteyshenkilön 
muuttumisesta on ilmoitettava tilaajalle viipymättä. 

Mikäli tarjoukseen sisältyy alihankintaa, on kuvaus alihankinnasta ja sen toteuttajasta 
sisällytettävä tarjoukseen. Toteuttaja vastaa mahdollisesti alihankkimastaan työstä kuin 
omastaan. Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä alihankintaa perustellusta 
syystä. Oikeus laskutukseen syntyy sen jälkeen kun tilaajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa 
laskutuksen perusteet.

SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Toimittajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen 
tarkastetaan kaikilta palveluntuottajaksi hakevilta yrityksiltä.

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

- Kaupparekisteriote

- Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen 
antama selvitys verovelan määrästä.

-Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty.

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

HANKINTAYKSIKÖN ESITTELY

Lahden kaupungin Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -vastuualueen tehtävänä on vastata 
elinkeinopolitiikasta, vastata kaupungin hankintojen strategisesta ohjauksesta ja keskitetyistä 
hankinnoista sekä ohjata ostoja hankintatoimintaa sekä huolehtia kaupungin työllisyyspolitiikasta 
ja muista työllisyysasioista.

LASKUTUS JA MAKSUEHTO

Maksu kun palvelusetelin mukainen työ on toteutettu asiakasyritykselle. Maksuehto 21 päivää.

Lahden kaupungille laskut toimitetaan verkkolaskuina verkkosivuillamme olevien ohjeiden 
mukaisesti, https://www.lahti.fi Etusivu &gt;Tietoa Lahdesta &gt;Asiointi ja neuvonta 
&gt;Laskutus&gt; Verkkolaskuttaminen ja laskutusosoitteet.

SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOLLISUUS JA SOPIMUSSAKKO 

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa noudatetaan 
salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä.

PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA 

Tarjousten arviointi ja palveluntuottajaksi hyväksyminen toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi (tilaajavastuun mukaiset velvoitteet ja referenssit)

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (palvelukuvaukset)

3. Palveluntuottajaksi hyväksyminen

Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, joka ei täytä 
hankintalaissa (1397/2016) todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla 
ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai 
joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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Tarjoajan tulee olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa hankintalain ja muun lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

Tarjoajan taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen 
arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin pyydettyjä asiakirjoja.

Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todistuksia tarjoajan antamista 
tiedoista.

Aloittavan yrityksen tulee osoittaa soveltuvuutensa muutoin (liiketoimintasuunnitelma, selvitys 
taloudellisista edellytyksistä, ammatillisesta pätevyydestä tai sen hankkimisesta).

Tarjoaja voidaan hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun 
aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä tai sen liitteissä esitetyt vaatimukset eivät täyty. 
Tarjous voidaan hylätä myös, mikäli tarjous ei sisällöltään ja hinnoittelultaan vastaa 
tarjouspyyntöä. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa 
johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi.

SOPIMUSMENETTELY

SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

1. Sopimus liitteineen

2. Tarjouspyyntö liitteineen

3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE)

4. Tarjous liitteineen

TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan 
pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä 
liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on 
tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta 
koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushinta on kuitenkin julkinen.

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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Palvelun tuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakastietojen kirjaamisessa, 
asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä toiminnassa 
muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta 
sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuskaudella esiin nousevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
neuvotteluilla. Ne riidat, joita ei saada sovituksi neuvotteluin, ratkaistaan Päijät-Hämeen 
käräjäoikeudessa.

Tilaaja

Lahden kaupunki/Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut

Miikka Venäläinen

miikka.venalainen@lahti.fi

0440187378

Esimerkkisuorituksia palvelukuvauksesta voi tarkastella mm. Jyväskylän kaupungilta: 

https://palse.fi/?page=services2#3555DAA245F7D9 

Lisätietoja antaa 24.6-2.7.2019 sekä 12.8.2019 jälkeen Miikka Venäläinen, puh. 044 018 7378 
tai sähköposti: miikka.venalainen@lahti.fi

Tarjousten voimassaolo
31.03.2020 16:00

Tarjousten viimeinen jättöpäivä
25.08.2019 23:59

Diaarinumero
D/1265/00.01.02.01.01/2019

3. Vertailukriteerit ja niiden pisteytys
Tilaajavastuuraportti, 50.0 %
Jos yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun luotettava kumppani -ohjelmaan tulee toimittajan 
raportin tilan olla lähtökohtaisesti OK eli yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät 
velvoitteensa sopimuskauden alusta lukien. 

Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä Lahden kaupunki tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset 
seikat Tilaajavastuu.fi-palvelun kautta. Ehdokas sitoutuu täyttämään vaatimuksen heti 
sopimuskauden alusta alkaen. 

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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Liitä tilaajavastuuraportti. 

Mikäli yritys ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun luotettava kumppani -ohjelmaan, tulee 
toimittajan liittää liitteenä: 

- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty 

- Todistus ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin kuulumisesta -Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta 

- Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot

Pisteytys:

Korkeimmat pisteet, 1 pistettä (0,500 p painotuksen jälkeen)

Vastauksessa liite on pakollinen.

Referenssit, 50.0 %
Liitä tähän tieto referenssit yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä. Vähintään yksi 
referenssi.

Pisteytys:

Korkeimmat pisteet, 1 pistettä (0,500 p painotuksen jälkeen)

Vastauksessa liite on pakollinen.

Kuvaus asiakasyritykselle toteutettavasta myynnin ja markkinoinnin 
kehittämissuunniltemasta
Kuvaa tässä, miten asiakasyritykselle tehdään  myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma. 
Huom! vastauksen enimmäispituus 2000 merkkiä.

Tätä vastausta ei pisteytetä, mutta vastaus vaaditaan.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide (pakollinen)
Kuvaa tässä minkälainen myynti- ja markkinointitoimenpide asiakasyritykselle toteutetaan.  
Huom! yksi yritys voi tarjota korkeintaan 5 vaihtoehtoista toimet. Huom! vastauksen 
enimmäispituus 2000 merkkiä. 

Kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpide = palvelusetelin arvo, 5 000 € (alv. 0%)

Tätä vastausta ei pisteytetä, mutta vastaus vaaditaan.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide (valinnainen)
Kuvaa tässä minkälainen myynti- ja markkinointitoimenpide asiakasyritykselle toteutetaan.  
Huom! yksi yritys voi tarjota korkeintaan 5 vaihtoehtoista toimet. Huom! vastauksen 
enimmäispituus 2000 merkkiä.

Kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpide = palvelusetelin arvo, 5 000 € (alv. 0%)

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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Tätä vastausta ei pisteytetä, eikä vastausta vaadita.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide (valinnainen)
Kuvaa tässä minkälainen myynti- ja markkinointitoimenpide asiakasyritykselle toteutetaan.  
Huom! yksi yritys voi tarjota korkeintaan 5 vaihtoehtoista toimet. Huom! vastauksen 
enimmäispituus 2000 merkkiä.

Kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpide = palvelusetelin arvo, 5 000 € (alv. 0%)

Tätä vastausta ei pisteytetä, eikä vastausta vaadita.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide (valinnainen)
Kuvaa tässä minkälainen myynti- ja markkinointitoimenpide asiakasyritykselle toteutetaan.  
Huom! yksi yritys voi tarjota korkeintaan 5 vaihtoehtoista toimet. Huom! vastauksen 
enimmäispituus 2000 merkkiä.

Kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpide = palvelusetelin arvo, 5 000 € (alv. 0%)

Tätä vastausta ei pisteytetä, eikä vastausta vaadita.

Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide (valinnainen)
Kuvaa tässä minkälainen myynti- ja markkinointitoimenpide asiakasyritykselle toteutetaan.  
Huom! yksi yritys voi tarjota korkeintaan 5 vaihtoehtoista toimenpidettä. Huom! vastauksen 
enimmäispituus 2000 merkkiä.

Kehittämissuunnitelma + käytännön toimet = palvelusetelin arvo, 5 000 € (alv. 0%)

Tätä vastausta ei pisteytetä, eikä vastausta vaadita.

Syötä kehittämissuunitelma ja toimenpidevaihtoehdot pdf-muodossa
Syötä tähän pdf-muodossa (A4) kehittämissuunnitelma sekä toimenpidevaihtoehdot.

Tätä vastausta ei pisteytetä, mutta vastaus vaaditaan.

Vastauksessa liite on pakollinen.

4. Tarjousten lähettäminen
Tarjoukset on lähetettävä 25.08.2019 23:59 mennessä osoitteeseen:

https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender#/view/4698

Tarjousten on oltava voimassa 31.03.2020 asti.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää HankintaSampo-palvelussa osoitteessa 
https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender#/view/4698

5. Jakelu
Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  

HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.
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Tarjouspyyntö on avoin

Kaikki rekisteröityneet yritykset pystyvät jättämään tarjouksen.

Ilmoituksesta on lähetetty/lähetetään tiedote seuraaville yrityksille:

yhteensä 0 kpl

Ilmoitus sijaitsee HankintaSampo – palvelussa (https://www.hankintasampo.fi).  
HankintaSampo – palvelussa lähetetyt tarjoukset otetaan käsittelyyn.


