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1. Hankintayksikkö
Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D
53100 Lappeenranta
www.ekarjala.fi/liitto
Yhteyshenkilö
Maakuntasuunnittelija Anni Laihanen
anni.laihanen@ekarjala.fi
040 483 5216

2. Hankintamenettely
Hankinta alittaa kansallisen 60 000 euron kynnysarvon. Tarjouspyyntö toimitetaan valituille potentiaalisille tarjoajille ja julkaistaan Etelä-Karjalan liiton verkkosivuston tarjouspyynnöt-osiossa.

3. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on vuoteen 2040 ulottuva Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu, joka
sisältää seuraavat osakokonaisuudet:
-

neljä skenaariota Etelä-Karjalan tulevaisuudesta
skenaarioiden varautumissuunnitelmat
tavoiteltava tulevaisuuskuva
tärkeimmät toimet tavoiteltavan tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi

Hankinnan tarjoaja tuottaa PowerPoint-muotoisen raportin Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun tuloksista.

4. Aikataulu
Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi joulukuun lopulla 2019 tai tammikuun alussa 2020.
Työn tulee olla valmiina 31.5.2020.

5. Hankinnan kohteen vaatimukset
Etelä-Karjalan liitto on hakemassa maakunnan tulevaisuustarkasteluun konsulttipalvelua.
Tulevaisuustarkastelussa palvelun tarjoaja vastaa skenaariotyöskentelystä, jonka halutaan hyödyttävän vahvasti maakuntaohjelman sekä maakuntakaavan valmistelua.
Työn aikana palvelun tarjoaja tuo prosessiin asiantuntemuksensa toimintaympäristön
muutoksista ja vastaavanlaisista skenaariotyöskentelyistä. Tässä työssä palvelun tarjoaja
osallistaa yhdessä määriteltäviä sidosryhmiä, jotta työ hyödyttää myös alueen kuntien
omaa strategiatyötä, yhteistä edunvalvontaa ja Etelä-Karjalan aseman kirkastamista maakuntien välisessä vertailussa.
Maakunnan tulevaisuustarkastelussa
-

laaditaan laajassa yhteistyössä järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti toimintaympäristön erilaiset kehitysvaihtoehdot eli skenaariot
arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia sekä
määritetään skenaarioille varautumissuunnitelmat.
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Lisäksi työssä tuotetaan Etelä-Karjalan maakunnan toimijoiden yhteinen
-

tavoiteltava tulevaisuudenkuva vuoteen 2040 ja
määritellään tärkeimmät toimet tavoiteltavan tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi.
Nämä ovat pohdittujen kehityskulkujen tuottamia välttämättömiä toimenpiteitä,
jotka on tehtävä skenaarioista riippumatta.

Maakunnan tulevaisuus- ja skenaariotyön erityinen huomio halutaan kiinnittää seuraaviin
teemoihin




uusiutuminen (esim. taloudellinen kantokyky, elinvoima, elinkeinorakenne)
osaaminen (esim. työvoiman saatavuus, koulutus, TKI)
yhteistyö ja sosiaalinen pääoma

Työskentelyä läpileikkaavia muita teemoja ovat esimerkiksi digitalisaatio, väestökehitys,
ilmastonmuutos ja ympäristö, kansainvälisyys, turvallisuus, hyvinvointi sekä työelämään
liittyvät muutokset.
Skenaariotyöskentely toteutetaan vahvassa sidosryhmäyhteistyössä, jossa osallisia voivat
olla esimerkiksi maakuntahallitus ja -valtuusto, maakunnan yhteistyöryhmä, maakunnan
ennakointiryhmä, maakunnan osaajat ja elinkeinoelämä, opiskelijat, maakunnan liiton
erilaiset yhteistyöverkostot sekä kolmas sektori. Teemojen käsittelyltä ja työpajojen kokoonpanoilta odotetaan rohkeutta ja uusinajattelua.
Skenaariotyössä tarjoaja toteuttaa viisi (5) laajempaa teematyöpajaa tai foorumia, joiden
teemoista ja osallistujista tarjoaja esittää ehdotuksensa työsuunnitelmassa. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Etelä-Karjalan ennakointiryhmä laajennetulla kokoonpanolla. Tarjoajalta edellytetään kiinteää yhteistyötä ja vähintään viittä (5) yhteistyötapaamista ohjausryhmän ja/tai tilaajan kanssa. Tilaaja vastaa tulevaisuustarkastelusta aiheutuvista kokousja seminaarikustannuksista sekä käytännön järjestelyistä. Tilaaja toimittaa tarjoajan käyttöön tietoaineistoja (esimerkiksi tilastotiedot liiton verkkosivuilla, maakuntaohjelma,
maakuntasuunnitelma 2030, maakuntakaavan taustaselvitys, innovaatiostrategia tms.).
Etelä-Karjalan liitto edellyttää, että työpajojen, tilaajan toimittamien aineistojen, prosessin aikana käytyjen keskustelujen ja mahdollisten muiden tiedonhankintakeinojen pohjalta tarjoaja analysoi ja työstää skenaariotyön päätyttyä PowerPoint-raportin, joka sisältää kattavan kuvauksen 3-5 skenaariosta, skenaarioiden vaikutuksista, niiden varautumissuunnitelmista sekä tavoiteltavasta Etelä-Karjalan tulevaisuudenkuvasta ja tärkeimmistä
toimista niiden toteuttamiseksi. Tuotetun aineiston tulee olla Etelä-Karjalan liiton ja kolmansien osapuolien vapaasti käytettävissä.

6. Tarjoajien kelpoisuus, tarjouspyynnön mukaisuus ja alihankkijoiden käyttö
Jätetyt tarjoukset tarkastetaan tarjousten jättöajan päätyttyä ja myöhästyneet tarjoukset
hylätään. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi tehdään ennen tarjousvertailua. Tarjousvertailu tehdään arviointikriteerien mukaan.
Tarjous liitteineen toimitetaan suomen kielellä.
a)

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi:
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Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousvertailua sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen.
b)

Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi:

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja hankinnan kohteen vaatimuksia. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai jos se on tehty muussa kuin tarjouspyynnössä edellytetyssä muodossa. Tarjouksessa tulee esittää:




c)

työsuunnitelma
arvio työhön käytettävistä tunneista
kuvaus työhön varatuista henkilöresursseista ja henkilöiden osaamisesta
referenssit vastaavista töistä – vähintään kolme vuosina 2015–2019

Alihankkijoiden käyttö:

Tarjouksessa on esitettävä selvitys mahdollisista tarjouksen tekijän käyttämistä alihankkijoista. Tarjouksen tekijä vastaa alihankkijasta kuten omasta toiminnastaan. Alihankkijoista
tulee esittää samat tiedot kuin tarjouksen tekijästä.

7. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu
Tarjouksessa tarjoaja esittelee ehdottamansa konsultointityön toteutuksen työsuunnitelmana.
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa. Jos kaksi tarjousta tai useampi tarjous saa saman pistemäärän, ratkaisu tehdään halvimman hinnan perusteella. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan seuraavien vertailuperusteiden suhteen:
-

Hinta (painoarvo 50 %), jota arvioidaan puoliksi kokonais- ja puoliksi tuntihinnan pohjalta. Maksimipisteet kokonaishinnasta ovat 25 pistettä ja tuntihinnasta 25 pistettä.
Työsuunnitelman sisältö ja laatu (30 %). Maksimipisteet 30 pistettä.
Tarjoajan osaaminen, ammattitaito ja referenssit (20 %). Maksimipisteet 20 pistettä.

8. Hinnan muodostuminen
Tarjouksessa tulee esittää:
a) tarjouksen kokonaishinta, joka sisältää kaikki työn toteuttamiseen liittyvät kulut
b) eritelty hinta henkilötyölle
c) hinta arvioiduista muista palvelun toteuttamiseen liittyvistä matka- ja muista kustannuksista, jotka sisältyvät hintaan
d) mahdollisten lisätöiden hinnoittelu (optio)
Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.
Tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta
menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.
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9. Tekijän oikeudet
Tilaaja saa taloudelliset tekijänoikeudet sekä täydet käyttöoikeudet tilaamaansa ja maksamaansa työhön ja niihin sisältyviin elementteihin. Tilaaja voi luovuttaa työn myös kolmannen osapuolen käyttöön. Tilattavan työn tulos on lähtökohtaisesti julkinen.

10. Asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjat ja tarjouksia koskevat tiedot ovat julkisia. Jos tarjoukseen sisältyy liikesalaisuuksia, niistä on mainittava tarjouksessa erikseen ja asianomaiset kohdat on esitettävä tarjouksessa erikseen. Hankintayksikkö voi harkita, onko kyseessä liikesalaisuuden
piiriin kuuluva asia.

11. Tarjousten jättäminen, tarjouksen voimassaoloaika ja lisätietopyynnöt
Etelä-Karjalan liitto pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään jätetyistä tarjouksista.
Sitovat tarjoukset pdf-tiedostomuodossa olevine liitteineen tulee jättää sähköpostilla
15.11.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Sähköpostin aihekenttään merkitään tunnus ”Etelä-Karjalan tulevaisuustyö”.
Tarjouksen on oltava voimassa kaksi kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.
Tarjoukseen on liitettävä kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote, verohallinnon todistus
verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot on mainittava tarjouksessa.
Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 1.11.2019 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen anni.laihanen@ekarjala.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan
Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla www.ekarjala.fi/liitto 8.11.2019 mennessä.

12. Sopimus
Hyväksytyn tarjouksen tekijän kanssa tehdään erillinen sopimus palveluista tarjouspyynnön ja tarjouksen pohjalta.
Etelä-Karjalan liitto

Matti Viialainen
maakuntajohtaja
Jakelu:
Capful Oy
Eurofacts Oy
FCG Konsultointi Oy
Gaia Consulting Oy/Gaia Group Oy
Innotiimi-ICG
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Owal Group Oy
Protoomo
MDI
TK-Eval
Etelä-Karjalan liiton verkkosivut
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