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viite Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 arviointi

Asia Tarjouspyyntö Leader-periaatteiden ja hallintomallin arvioinnista; kansallisen 
kynnysarvon ylittävä hankinta

1. Tarjouspyyntö

Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä "Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne asiakohdassa mainitun 
arvioinnin toimittamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 21.6.2018. Tarjouspyyntö 
liitteineen on lisäksi julkaistu hankintayksikön verkkosivuilla www.mmm.fi/hankintailmoitukset.

2. Hankinnan tausta, tarkoitus ja tavoitteet

Tässä tarjouspyynnössä kuvattu selvitys on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 
arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvattuja arviointeja. Suunnitelma on luettavissa osoitteessa (päivitetty 
13.12.2017):
www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/

3. Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Leader-toimintatavan arviointi, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 
2014-2020.

Arviointi alkaa heti hankintasopimuksen synnyttyä ja työn pitää olla valmis joulukuussa 2019.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu liitteessä 1 (Hankinnan kohde).

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

4. Hinnoittelu

Tarjouksen hinnat ilmoitetaan hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4). Hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset 
työn toteuttamisesta aiheutuvat kulut (materiaali-, matkustus- ja toimistokuluineen), eikä laskutus tai muita lisiä ole 
oikeus laskuttaa. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Valittavalla toimittajalla on oikeus laskuttaa voimassa 
oleva arvonlisävero.

Tilaaja voi hankkia sopimuskauden aikana sopimuksen piiriin kuuluvia muita kuin hintalomakkeella ilmoitettuja 
palveluja toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Hintalomakkeella ilmoitetut hinnat ovat kiinteinä voimassa koko sopimuskauden ajan.

Hankinnan arvoksi on määritelty 50 000- 100 000 (ALV 0 %) euron hintahaarukka.
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5. Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu. 
Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 10/2018.

Arvioinnin loppuraportti on oltava sisällöltään valmis tilaajalla luovutettavaksi 12/2019 mennessä.

6. Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on 
hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä EU- 
kynnysarvoa.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta 
hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 
Lisäksi hankintailmoituksen ohella hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen 
toimittajille.

Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat

1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (liitteen 3 mukaisesti)
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteen 2 mukaisesti)
4. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti
5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa.

Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankintasopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan 
saaneen päätöksen valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen tiedoksi.

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä tilaajan 
edellyttämällä tavalla, jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi 
hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy.

Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja soveltuvuudestaan. Hankintayksikkö voi 
hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin 
hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

7. Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja niitä koskevat selvitykset

Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset on lueteltu tarjouspyynnön liitteellä 3 (tarjoajan pakolliset 
soveltuvuusvaatimukset). Tarjoajan tulee täyttää kaikki liitteellä 3 mainitut soveltuvuusvaatimukset, jotta tarjoajan 
tarjous voidaan ottaa tarjousvertailuun.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 3 täytettynä, jolla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä 
hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Hankintayksikkö tarkistaa annettujen tietojen 
paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Jos yksi mahdollisista tarjoajista on osallistunut kilpailutuksen kohteena olevan palvelun valmisteluun, 
hankintayksikkö varmistaa, että tämä ei vaikuta tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. 
Hankintayksikkö toimittaa tällöin muille mahdollisille tarjoajille sen tiedon, jonka hankinnan suunnitteluun
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osallistunut tarjoaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on syntynyt valmistelun tuloksena. Valmisteluun 
osallistunut tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta viimesijaisena keinona, mikäli tarjoajien tasapuolista ja 
syrjimätöntä kohtelua ei muilla toimin pystytä varmistamaan.

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 81 §:n 
tarkoittama poissulkuperuste.

8. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki 
pyydetyt selvitykset. Hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset on määritelty liitteessä 7.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistuksessa käytetään liitteissä vaadittuja ja annettuja tietojaja selvityksiä 
sekä tarjousta kokonaisuudessaan. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikilta tarjoajilta mm. mahdolliset 
kirjoitus-, lasku- yms. virheet. Lisäksi Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa ristiriitaiset tai puutteelliset tiedot. 
Tarkastamisella ei kuitenkaan anneta tarjoajille mahdollisuutta parantaa tarjoustaan.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia 
edellyttäen, että tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten 
vertailussa.

9. Alihankinta

Hankittavan palvelun tuottamisessa voidaan käyttää alihankintaa. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, minkä 
osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Alihankkijoista tulee 
ilmoittaa seuraavat tiedot:

• yrityksen nimi
• y-tunnus
• yhteyshenkilö
• yhteyshenkilön puhelinnumero
• yhteyshenkilön sähköposti
• miten ja kuinka laajasti alihankkija osallistuu hankinnan kohteen toteutukseen ja toimittamiseen

Sopimus tehdään sen organisaation kanssa kenen nimissä tarjous on tehty. Tämä taho on vastuussa kaikista 
sopimuksen mukaisista velvoitteista myös käyttäessään alihankintaa.

10. Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan seuraavien vertailuperusteiden ja niille asetettujen painoarvojen 
mukaisesti:

1. HINTA, painoarvo 20 %

Hintatiedot vertaillaan hintalomakkeessa (liite 4) annetun kiinteän kokonaishinnan perusteella. Hinnan vertailussa 
kokonaishinnaltaan edullisin tarjous saa painoarvon mukaisen pistemäärän 20 ja muut suhteessa vähemmän 
seuraavan laskukaavan mukaisesti: (hinnaltaan halvin tarjous/vertailtava tarjous) x painoarvo.
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2. LAATU, painoarvo yhteensä 80 %

Laatu vertaillaan seuraavasti 

a) Työsuunnitelman sisältö (50 %)

Tarjoaja laatii enintään 25 sivua pitkän (word-dokumentti/PDF) työsuunnitelman siitä, miten se tulee toteuttamaan 
arvioinnin. Työsuunnitelman tulee sisältää

vastaus hankinnan kohteen kuvaukseen (liite 1);
aikataulutus;
raportointisuunnitelma;
arvio henkilötyöpanoksesta ja toiminnan muu resursointi; 
vastuulliset tekijät ja muut nimetyt henkilöt; sekä 
mahdollinen alihankkijoiden käyttö.

Työsuunnitelmassa arvioidaan seuraavia asioita laadun ja toteuttamiskelpoisuuden osalta:

1. Vastuut, tuotokset ja työmenetelmien jäsentäminen käyvät ilmi selkeästi työsuunnitelmasta
0 pistettä = työsuunnitelma laadultaan kokonaisuudessaan heikko tai erittäin heikko
1 pistettä = Suunnitelma laadultaan kohtalainen, mutta sisältää myös laadultaan heikkoja osioita;
2 pistettä = työsuunnitelma on pääosin laadukas;
3 pistettä = työsuunnitelma on kokonaisuudessaan erittäin laadukas

2. Työsuunnitelma tukee hankinnan kohteen tavoitteita ja siinä on huomioitu hankinnan kohteen kuvaus, 
aikataulutus ja tarjouspyynnöstä ilmi käyvät tilaajan muut vaatimukset. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
työsuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja innovatiivisuuteen.
0 pistettä = työsuunnitelma toteuttamiskelvoton tai lähes toteutuskelvoton TAI laadultaan heikko tai erittäin 
heikko
3 pistettä = Suunnitelma sisältää toteutuskelpoisia JA laadultaan hyviä osioita, mutta myös 
toteutuskelvottomia TAI laadultaan heikkoja osioita;
6 pistettä = työsuunnitelma on pääosin toteuttamiskelpoinen JA laadukas;
9 pistettä = työsuunnitelma on kokonaisuudessaan erittäin toteuttamiskelpoinen JA laadukas

Vertailussa lasketaan tarjoajan eri kohdista saamat pisteet yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjous saa painoarvon 
mukaiset 50 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saaneen tarjoajan 
pistemäärä) x painoarvo 50. Kaavassa eniten pisteitä saaneen tarjoajan pistemääränä käytetään todellista pistemäärää 
ennen painoarvon mukaista pistettä.

b) Hankkeeseen osoitettujen tekijöiden erityisosaaminen ja kokemus selvityksen alalta (30 %)

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan arviointiin osallistuva vastuullinen johtaja sekä vähintään kaksi arvioijaa. 
Kokemuksien ja toimeksiantojen vertailussa otetaan huomioon viimeiset 10 vuotta.

Arvioinnin tekemiseen osallistuvien henkilöiden kokemusta ja osaamista arvioidaan seuraavilta osa-alueilta:

1. Kokemus ja toimeksiannot paikallislähtöisen kehittämisen arviointiin liittyvistä tehtävistä
0 pistettä = ei työkokemusta;
1 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä vähintään 2 vuotta;
2 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä vähintään 2 vuotta ja työkokemus on syvällistä1;
3 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 2 ja enintään 5 vuotta;
4 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 2 ja enintään 5 vuotta ja työkokemus on syvällistä;
5 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 5 vuotta;
6 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 5 vuotta ja työkokemus on syvällistä

1 Syvällinen tarkoittaa tässä tapauksessa esim. sitä, että on päävastuussa tai muuten erittäin merkittävässä roolissa 
tai muu vastaavankaltainen peruste.
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2. Kokemus ja toimeksiannot po 1 itiikkavaikutusten arvioimisesta
0 pistettä = ei työkokemusta;
1 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä vähintään 2 vuotta;
2 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä vähintään 2 vuotta ja työkokemus on syvällistä1;
3 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 2 ja enintään 5 vuotta;
4 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 2 ja enintään 5 vuotta ja työkokemus on syvällistä;
5 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 5 vuotta;
6 pistettä = työkokemusta vastaavista töistä yli 5 vuotta ja työkokemus on syvällistä

Henkilöiden osaamisen ja kokemuksen arviointi tehdään tarjouksen mukana lähetettävän nimettyjen henkilöiden 
ansioluetteloiden perusteella (liite 6). Arvioitavat kohdat pyydetään merkitsemään ansioluetteloon selvästi. 
Vastuullisen johtajan ja enintään neljän muun arvioijan osaaminen lasketaan jäljempänä kuvatun mukaisesti siten, 
että vaatimuksen osalta on mahdollista saada enintään 24 pistettä (johtajan pisteet + arvioitsijoiden saamien pisteiden 
keskiarvo).

Johtaja ja arvioitsijoiden osalta pisteytys lasketaan seuraavasti:
Johtajalle annetaan omat pisteet edellä mainitun mukaisesti
Kullekin arvioitsijalle annetaan omat pisteet edellä mainitun mukaisesti
Arvioitsijoiden pisteet lasketaan yhteen ja muodostetaan arvioitsijoiden pisteiden keskiarvo
Johtajan pisteet ja arvioitsijoiden pisteiden keskiarvo lasketaan yhteen

Tarjouksen vertailussa huomioidaan siten johtajan pisteet sekä arvioitsijoiden saama pisteiden keskiarvo (johtajan 
pisteet + arvioitsijoiden pisteiden keskiarvo), jotka lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut tarjous saa painoarvon 
mukaiset 30 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: (vertailtava tarjous /eniten pisteitä saaneen tarjoajan 
pistemäärä) x 30. Kaavassa eniten pisteitä saaneen tarjoajan pistemääränä käytetään todellista pistemäärää ennen 
painoarvon mukaista pistettä.

Tarjoajan kokonaispisteet ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous

Tarjoajalle annetaan edellä mainittujen vertailuperusteiden mukaiset pisteet kultakin vertailuperusteen osalta 
erikseen. Tarjoajan kokonaispisteet lasketaan yhteen ja tarjouksista valitaan kokonaispistemäärältään eniten pisteitä 
saanut tarjous.

Jos useampi tarjous saa saman pistemäärän, valitaan se tarjous, joka on saanut painoarvoltaan suurimmasta 
vertailuperusteesta eniten pisteitä. Mikäli tarjouksia on edelleen samassa pistemäärässä, suoritetaan arviointi 
vastaavasti vertailuperuste kerrallaan painoarvoltaan seuraavaksi suurimmasta vertailuperusteesta pienimpään 
kunnes piste-ero syntyy.

11. Tarjouksen tekeminen ja sisältö

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on tehtävä liitteenä olevia lomakkeita hyödyntäen. Lomakkeita ei saa 
millään tavoin muuttaa, vaan ne tulee täyttää ainoastaan pyydetyiltä osin.

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto, johon hankintaa koskevat päätökset sekä muut tiedot 
ja tiedustelut toimitetaan. Ilmoittamalla sähköisen yhteystiedon, tarjoaja hyväksyy hankintaa koskevien päätösten ja 
muiden tietojen ja tiedustelujen toimittamisen sähköisesti.

Tarjoukseen tulee liittää pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Selvitysten tai asiakirjojen puuttuminen voi johtaa 
tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta tai tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen ei saa liittää muita kuin 
tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat.

Tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeen mukaisesti (liite 2) ja sisältää siinä mainitut liitteet.

Ehdollisia tarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjous on tehtävä 
suomeksi.
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12. Hankintaa koskevat sopimusehdot

Hankintasopimus tehdään tilaajan malliasiakirjan mukaisesti, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä 5. 
Hankintasopimukseen sovelletaan JYSE 2014 PALVELUT -ehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä tai sen 
liiteasiakirjoissa ole muuta mainittu. JYSE 2014 PALVELUT -ehdot on ladattavissa sähköisesti osoitteesta 
vm.fi/hallintopolitiikkaAfaltion-hankinnat.

Hankintaa koskevat sopimusehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Tarjoajan tulee hyväksyä 
liitteessä esitetyt ehdot. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, eikä niihin saa tehdä muutoksia. Omia 
sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa.

13. Asiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa sekä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai 
asianosaisjulkisiksi hankintamenettelyn yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille 
tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjouksen valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin 
ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa, tulevat julkisiksi.

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa tarjousaineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta tarjousaineistosta.

Hankintayksikkö tekee tarvittaessa erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Vertailuhinta ei kuitenkaan voi 
olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen

14. Tarjousten toimittaminen

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa-ja metsätalousministeriön kirjaamoon suljetussa kuoressa 
kokonaisuudessaan viimeistään 7.9.2018 klo 16.15.

Tarjoajan tulee liittää tarjouksen kuoreen tarjous sähköisessä muodossa cd-levylle tai USB-muistitikulle 
tallennettuna.

Tarjousmerkintä "Tarjouskilpailu / RO / Pehkonen, Dnro 1140/07.01.00/2018" pyydetään mainitsemaan 
kirjekuoressa. Tarjouksen tulee olla voimassa neljä kuukautta jättöpäivästä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia 
ei oteta huomioon.

Postiosoite: Maa-ja metsätalousministeriön kirjaamo, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, 00170 HELSINKI

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä 
korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja 
ei palauteta.

15. Lisätietojen pyytäminen

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi. 
Otsikkokenttään merkitään "Tarjouskilpailu / RO / Pehkonen, Dnro 1140/07.01.00/2018". Suomenkieliset 
kysymykset on lähetettävä 17.7.2018 klo 16.15 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla 
tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

mailto:kirjaamo@mmm.fi
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Kysymykset ja vastaukset lähetetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä 
mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset 
sekä käyttämään hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

16. Päiväys ja allekirjoitus

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2018

LIITTEET
Liite 1 Hankinnan kohde 
Liite 2 Tarjouslomake
Liite 3 Tarjoajaa koskevat pakolliset soveltuvuusvaatimukset 
Liite 4 Hintalomake 
Liite 5 Sopimusluonnos 
Liite 6 CV lomake
Liite 7 Hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset

Maatalousneuvos, yksikön päällikön sijainen

Erityisasiantuntija Eero Pehkonen
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