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TARJOUSPYYNTÖ
Pyydämme teiltä tarjousta kahdesta videomateriaalin online-editistä
laitteistoineen ja ohjelmistoineen sekä kahdesta offline-editistä mahdollisine
laitteistoineen ja ohjelmistoineen tämän asiakirjan mukaisesti.
1. Hankinnan tarkoitus ja kohderyhmä
Hankittavat laitteistot tulevat toimimaan osana EAKR -rahoitteista Mediapolis
InnoMedian monimedialaboratoriota, jonka käyttäjinä tulevat olemaan KemiTornion ammattikorkeakoulun loppuvaiheen opiskelijat, tutkijat ja av-alan
ammattilaiset. Laitteiden tulee olla yhteensopivia oppilaitoksessa jo olemassa
olevan laitekannan kanssa, sekä niiden tulee tukea opiskelijoille jo tarjottua
koulutusta. Yhteensopivuus määritellään laitekohtaisesti tarjouspyynnön
liitteinä olevissa Excel-taulukoissa.
2. Hankinnan kohde ja laajuus
– Online-edit 1
– Online-edit 2
– Offline-edit 1
– Offline-edit 2
3. Hankintamenettely ja sopimuksen tekeminen
Hankinnassa käytetään avointa hankintamenettelyä, hankintailmoitus on
julkaistu Julma-palvelussa 16.02.2006.
4. Tarjouksen jättäminen
Tarjous on toimitettava kirjallisesti suomenkielisenä suljetussa
kirjekuoressa alla olevaan osoitteeseen viimeistään 2.3.2006 kello
15.00. mennessä.
Kuoreen tunnus ”Tarjous – EDITIT”.
Tarjouksen jättöosoite:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Kauppa ja Kulttuuri
Mediapolis InnoMedia/ Eila Seppänen
Kauppakatu 58
95400 Tornio
Tarjouksen on oltava voimassa 3 kk tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
5. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus
Lainsäädännön mukaan hankinta-asiakirjat tulevat kaikille julkisiksi niiltä osin,
kuin ne eivät ole salassa pidettäviä silloin, kun hankintaa koskeva sopimus tai
tilaus on tehty. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja
ammattisalaisuuksia.
Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin
välttämätöntä, pyydetään liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot
ilmoittamaan erillisellä liitteellä, joka pyydetään merkitsemään selkeästi.
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Liitteessä pyydetään myös ilmoittamaan lyhyt perustelu siitä, mihin perustuen
kyse on liike- ja ammattisalaisuudesta. Tuotteen hintaa tai alennusprosenttia ei
pidetä liike- tai ammattisalaisuutena. (JulkL 11§).
6. Tarjoajan kelpoisuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajan tulee antaa liitteessä toimittajaselvitykset_editit.xls vaadittavat
selvitykset päästäkseen mukaan tarjouskilpailuun.
Jos näitä selvityksiä ei ole saatu tai ne eivät täytä vaatimuksia, tarjoajaa ei
huomioida tarjouskilpailussa.
7. Tarjouksen muotoa ja sisältöä koskevat ehdottomat vaatimukset ja muut seikat





Tarjous on toimitettava suomenkielisenä.
Tarjouksen antaja voi tehdä myös osatarjouksia. (Osallistua vain jonkun /
joidenkin tuoteryhmien tarjouskilpailuun)
Jos tarjotaan useampia laitteita samaan osatarjoukseen, on jokaisesta
laitteesta täytettävä oma Excel-taulukko joka/jotka on toimitettava kirjallisen
tarjouksen mukana sähköisesti cd-rom levyllä.
Vertailuun hyväksytään vain ne tarjoukset, jotka ovat saapuneet määräaikaan
mennessä kirjallisena ja merkityssä kuoressa. Faksilla tai sähköpostilla tulleet
tarjoukset hylätään, vaikka ne olisivat saapuneet määräaikaan mennessä.

Puutteelliset ja virheelliset tarjoukset hylätään. Tarjous katsotaan puutteelliseksi
tai virheelliseksi, jos:





tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä
tarjouspyynnössä mainittuja Microsoft Excel – laskentataulukkoja ei ole
täytetty tai taulukossa pyydettyä kokoonpanoa on muunneltu
tarjouksessa on annettu väärää tietoa tai Excel-taulukoihin on ”ehto täyttyy” –
kenttään laitettu rasti vaikka ehto ei täytykään.
Excel-taulukoita ei ole toimitettu levykkeellä tai cd-levyllä

8. Tuotetta koskevat ehdottomat vaatimukset



Tuotteiden tulee täyttää vaaditut kriteerit.
Tuotteet, jotka eivät täytä annettuja minimikriteerejä hylätään vertailusta.

Vaaditut kriteerit löytyvät seuraavista Excel-taulukoista:
1. Online-edit 1 laitteistoineen ja ohjelmistoineen
2. Online-edit 2 laitteistoineen ja ohjelmistoineen
3. Offline-edit 1 laitteistoineen ja ohjelmistoineen
4. Offline-edit 2 laitteistoineen ja ohjelmistoineen

Online1.xls
Online2.xls
Offline1.xls
Offline2.xls

9. Hankintatapa, hinnat ja toimitusaika
Hankinnassa sovelletaan VYSE – yleisehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä
muualla toisin vaadita.
Asiakas pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.
Mahdolliset hankinnat voidaan tehdä erillisinä hankintoina valituilta toimittajilta.
Tarjousten pohjalta voidaan tilata myös useampia tuotteita kuin mitä
tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan.
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Hinnat tulee ilmoittaa euroissa (€) ilman arvonlisäveroa toimitus- ja
laskutuskuluineen.
Laitteet on toimitettava viimeistään tarjotun toimitusajan kuluessa tilaajan
ilmoittamaan osoitteeseen.
Laitteiden toimitus arkisin 8.00–15.00 välisenä aikana.
Tarjouksen tulee sisältää tieto toimitus- ja maksuehdoista. Tilaajan suosittelema
maksuehto on 30 pv netto. Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan laitteiden
toimitusaika tilauksen saapumisesta toimittajalle.
Laskun maksamisen edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti
suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun.
10. Tarjousten vertailu ja tarjoajien valinta
Tuotteiden arviointi tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella huomioiden
seuraavat valintakriteerit:
Kullekin tuoteryhmälle on asetettu minimikriteerejä, joiden tulee ehdottomasti
täyttyä. (Excel-taulukoissa Osa 1, minimikriteerit). Lisäksi taulukoissa (Osa 2,
pisteytys/ muistilista) kerrotaan ominaisuuksista, jotka antavat pisteitä. Kukin
täyttynyt ehto antaa ehtopisteitä Excel-taulukossa kerrotulla tavalla.
Ehtopisteiden lisäksi verrataan hintoja, jotka myös pisteytetään. Ylimmästä
hinnasta vähennetään alin hinta jolloin saadaan hintahaarukka tarjotuista
tuotteista. Hintahaarukka jaetaan 10 osaan, hintaryhmään. Halvimpaan
hintaryhmään kuuluvat tuotteet saavat 10 pistettä, toiseksi halvimpaan 9,5
pistettä jne. Kalleimpaan hintaryhmään kuuluvat saavat siten 5,5 pistettä. Hinta
kerrotaan tuoteryhmäkohtaisella hintakertoimella x, jolloin saadaan lopulliset
hintapisteet. Ehtopisteet ja hintapisteet lasketaan yhteen ja näin saadaan
vertailupisteluku. Suurin vertailupisteluku sijoittuu kärkeen jne.
Laitteiden osalta painotus on 2/3 laatu ja 1/3 hinta.
Tuoteryhmäkohtaiset laatupisteet ja hintakertoimet ovat:
Laite
Online-edit 1
Online-edit 2
Offline-edit 1
Offline-edit 2

Pisteet
17
17
17
17

Hintakerroin
0,85
0,85
0,85
0,85

Vaadittavat ominaisuudet löytyvät tuoteryhmäkohtaisista Excel-taulukoista.
Taulukossa on rivillä vaaleanpunainen kenttä, johon tulee merkitä rasti (x), jos
vaatimus täyttyy. Niillä riveillä, jotka eivät toimi kriteereinä ei tätä kenttää ole.
Pyydämme toimittamaan hinta- ja kokoonpanotiedot
tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvilla, Microsoft Excel- formaatissa olevilla
laskentataulukkopohjilla.
Tarjousten arviointi perustuu yllä mainitulla tavalla ko. laskentataulukoiden
tietoihin, joten taulukoiden huolellisella täyttämisellä varmistatte meille
mahdollisimman oikean kuvan tarjouksestanne.
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Laskentataulukkotiedosto/ -tiedostot tulee palauttaa levykkeelle tai cd-levylle
tallennettuna kirjallisen tarjouksen mukana suojakotelolla suojattuna.
Tallennusmediassa tulee olla mainittuna tarjouksen jättäneen yrityksen nimi.
Tallennusmedian sisältämä/ sisältämät tiedostot tulee liittää tarjoukseen myös
paperille tulostettuna ja allekirjoitettuna.Liitetiedostot, joihin viitataan Exceltaulukoissa, tulee selvyyden vuoksi numeroida juoksevasti.
Vertailuun hyväksytään vain ne tarjoukset, jotka ovat saapuneet määräaikaan
mennessä kirjallisena ja merkityssä kuoressa. Faksilla tai sähköpostilla tulleet
tarjoukset hylätään, vaikka ne olisivat saapuneet määräaikaan mennessä.
11. Takuu ja huolto
Toimittajan on nimettävä tuki-/ yhteyshenkilö yhteystietoineen
hankintaosapuolten käyttöön ja tarjottava tukipalvelut suomeksi tai englanniksi.
Toimittajan on esitettävä myös selvitys takuu-/ vasteajoista, mahdollisista
korvaavien laina- tai vuokralaitteiden toimitusajoista, hinnoista ja – ehdoista.
12. Lisätietoja hankinnoista antaa tarvittaessa seuraava henkilö:
Laboratoriomestari Reko Turja
Puhelin: 040 840 8313
Sähköposti: reko.turja@tokem.fi
Paikka, päiväys ja allekirjoitus
Torniossa, 16.02.2006,
________________________
Toimialajohtaja Leena Alalääkkölä
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

