Talent Hub Robotics ESR -hankkeen tarjouspyyntö
Hankintayksikön esittely
Prizztech Oy on satakuntalainen kehittäjäorganisaatio, jonka tavoitteena on elinkeinoelämän ja
maakunnan

kilpailukyvyn

parantaminen.

Prizztech

Oy

toteuttaa

tehtäväänsä

pääasiassa

kehitysohjelmien ja -hankkeiden avulla. Lisätietoja www.prizz.fi.
Talent Hub Robotics -hanke on ESR-rahoitettu Kokka Kohti Suomea hankekokonaisuuden hanke
ja se toteuttaa osaltaan Talent Boost toimenpideohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa Talent
Boost-toimenpiteet osaksi maakunnan pysyviä palveluja eli rakentaa ekosysteemi, alueen työelämän
houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa ja kansainvälisten osaajien
työllisyyden ja rekrytoinnin lisääminen alueella alentamalla yritysten kynnystä rekrytoida
kansainvälisiä osaajia. Rekrytointipilotit yhdistettynä osaajahoukuttelumarkkinointiin ovat keskeinen
työkalu näiden toimenpiteiden toteutukseen.
Hankinta tukee erityisesti ns. pilotti B:tä jossa tavoitteena on toteuttaa kohdistettuja täsmennettyjä
markkinointi ja tapahtumakokonaisuuksia, joiden avulla osaajia houkutellaan tunnistetuista
osaamiskeskittymistä (mm. Tartu ICT Hub & Tartu Digital Innovation Hub, Eurooppalaiset Digital
innovation Hubit sekä muut osaamiskeskittymät). Palvelu yhdistää yritysten etsimien osaajien
täsmennetyn etsimisen ja mätsäyksen sekä osaajahoukuttelun. Palvelu on osa Talent Hubin muita
palveluita, joita tuotetaan mm hankehenkilöstön toteuttamana. Osaajia houkutellaan mm.
kampanjoiden avulla ja tässä esimerkiksi teknillisten yliopistojen valmistumisvaiheessa olevat
opiskelijat ovat potentiaalinen kohderyhmä, joille markkinointi ja muu kiinnostava sisältö toimii
mielenkiinnon herättäjänä. Myös Suomessa olevat kv-osaajat ovat osa hankkeen kohderyhmää.
Hankinnan sisältö: rekrypilotti ja sitä tukeva osaajahoukuttelu
Pyydämme ehdotustanne mätsäävästä palvelusta ja osaajahoukuttelumarkkinoinnista.
Pyydämme toteutussuunnitelmaa, hintaa sekä referenssejä aiemmista toteutuksista
a) Peruspalvelu hankkeen käyttöön sisältäen mm kampanjoita ja muuta sisältöä
b) Optio esim. lisäkampanjoille (ilmoita hinta ja sisältä)
c) Optio tuntihintana osaajahoukutteluun ja mätsäykseen
Tilaaja varaa oikeuden keskeyttää hankintaprosessi tarjouskilpailun aikana ilman korvauksia
tarjoustentekijöille.
.Tarjouksen rakenne
Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa ja pyydetyssä järjestyksessä suomen
kielellä sisältäen tässä tarjouspyynnössä vaaditut ominaisuudet ja seuraavat tiedot:

1. Toimittajan yritysesittely ja pääasiallinen vastuuhenkilö tai 2 vastuuhenkilöä (voivat muuttua
palvelun aikana)
(pituus enimmillään 1 sivu)
2. Kuvaus tarjottavasta palvelusta ja sen toteutussuunnitelma
(pituus enimmillään 3 sivua)
3. Kuvaus toimittajan kokemuksesta ja osaamisesta sekä vastaavanlaisista toteutuksissa ja
enimmillään 3 referenssiä.
(pituus enimmillään 5 sivua)
4. Optiot (a ja b) (pituus enimmillään 3 sivua)
5. Muut tarjousehdot
6. Hinnat kunkin osa
Tarjouksen enimmäispituus on 14 sivua
Hankinnan arviointiperusteet
Toimittajien valinta tehdään kokonaistaloudellisin valintaperustein, jossa arviointikriteerit on
mainittu alla.
Arviointikriteerit ovat:
Toiminnalliset ominaisuudet toteutussuunnitelman osalta 35 %
•

Palvelun sisällön ja toteutustavan soveltuvuus kansainvälisten korkeakouluosaajien
mätsäykseen ja osaajahoukutteluun. Painoarvoa on digitaalisia ja virtuaalisia ratkaisuja
hyödyntävissä toimintamalleissa, joiden merkitys korona-aikana on suuri 35 p

Toiminnalliset ominaisuudet osaamisen ja referenssien perusteella 40 %
• Toimittajan esittämät referenssit mätsäyspalveluista teknologiatoimialalla. 15p
• Toimittajan osaaminen ja kokemus kansainvälisissä osaajahoukuttelu ja mätsäyskokonaisuuksissa ja mm Talent Boost -ohjelman mukaisissa toteutuksissa 25p
Hinta 25 %
•

Palvelun hinta a osan perusteella ALV 0% 25p

Tarjousten hinta-arviointi pisteytetään siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja
muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan samalla prosenttiosuudella.
Prizztech Oy tekee hankintapäätöksen ja valitsee palveluntuottajaksi edellä mainittujen kriteereiden
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan. Tarjousvertailun tulos ilmoitetaan
päätöksenteon yhteydessä. Prizztech Oy tekee hankintapäätöstensä perusteella sopimuksen valitun
toimittajan kanssa.
Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta ja optio-osa on mahdollista lunastaa
hankkeen aikana.

Lisätiedot
Lisätietoja tarjouspyynnöstä voi kysyä sähköpostitse osoitteesta pauliina.harrivaara@prizz.fi
11.3.2021 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla ”Lisätietopyyntö
tarjouspyyntö”.
Tarjouksen jättäminen
Tarjousten on oltava perillä 15.3.2021 klo 9 mennessä.
Tarjouksen toimitetaan sähköpostilla osoitteella pauliina.harrivaara@prizz.fi
Tarjousvertailusta

hylätään myöhässä tulleet

tarjoukset

ja tarjoukset,

jotka

eivät täytä

tarjouspyynnössä vaadittuja edellytyksiä. Prizztech voi hylätä kaikki tarjoukset, jos ne osoittautuvat
liian kalliiksi, muusta syystä epäedullisiksi tai hankkeiden tarpeisiin soveltumattomaksi.
Julkisuuslain mukaan hankinta-asiakirjat ovat julkisia, kun päätös on tehty ja päätöspöytäkirja
allekirjoitettu. Hinta ei ole salainen. Mikäli tarjoukseen tai muihin hankinta-asiakirjoihin liittyy salassa
pidettäviä asioita, tulee ne tarjouksessa selkeästi mainita.
Sopimusehdot
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on
allekirjoitettu. Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen
siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä
määritellään tarkemmin mm. toimintatapa ja konseptoinnin sisällöt.
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo
sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta
huolimatta.
Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja,
asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: ostopalvelusopimus, tarjouspyyntö ja tarjous.
Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista
muutoksista esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta ilmoitetaan viipymättä
toiselle sopijapuolelle.
Lainsäädäntö
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä rahoittajan ohjeita hankintoihin liittyen.
Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.
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