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Tarjouspyyntö markkinaselvityksestä Puo-
laan ja naapurimaihin

Kohteena ympäristölle haitalliset kaivoskohteet

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Markkinatutkimus on jatkoa Circhubs hankkeen (toteuttajana Business Tampere) 3.4.2019 järjes-
tämälle Itä-Eurooppainfolle, jonka tarkoituksena oli paitsi  kertoa yrityksille Puolan ja naapurimai-
den liiketoimintamahdollisuuksista, myös löytää jatkopolkuja, jotka auttavat yrityksiä avaamaan lii-
ketoimintaa näihin maihin. Kaivostoiminta on Puolassa ja naapurimaissa vahvaa ja se sisältää ym-
päristöriskejä. Näiden riskien poistamisessa tai minimoimisessa piilee monia liiketoimintamahdol-
lisuuksia suomalaisille cleantech- sekä bio- ja kiertotalousalan yrityksille. Tässä markkinaselvityk-
sessä kartoitetaan noita mahdollisuuksia.

Markkinaselvityksen sisältö ja tavoitteet on selvitetty kohdassa 3.

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pien-
hankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

Kyseessä on kilpailutus, jossa palvelun tilaaja määrittää palvelun hinnan ja tarjoaja määrittää pal-
jonko selvitystyötä annetulla hinnalla tarjoaa.

Hankinnan kokonaishinta on 7000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.
Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa
Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja
vertailuperusteet mukaisesti.

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Tarjouspyyntö on julkaistu circhubs.fi-sivustolla ja lähetetty 3 potentiaaliselle tarjoajalle
16.4.2019.
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3 HANKINNAN KOHDE

Markkinatutkimuksen tavoitteena on
1. selvittää Puolan ja Itä-Euroopan maiden ympäristölle haitalliset kaivoskohteet. Ensisijainen
kohdemaa on Puola, mutta toimeksiannon aluerajaus on jätetty tarkoituksella väljäksi niin, että
tarjoaja voi laajentaa selvityksen koskemaan myös muita Itä-Euroopan maita (Puola ja valitse-
mansa naapurimaat). Mikäli tarjoajalla on Puolan lisäksi vankka tietämys jonkin Puolan naapuri-
maan kaivosalueista, se kannattaa tässä tuoda esiin.

2. Selvittää a) suljettujen ja b) käytössä olevien kaivosalueiden tilanne:
- paikkakunnat, joilla kaivos sijaitsee
- kaivoksessa tuotetut malmit ja niiden käsittelyprosessit
- muut materiaalivirrat
- jätevirrat ja niiden määrät sekä käytössä olevat puhdistusmenetelmät pilaantuneille maa-ainek-
sille ja kaivosvesille.
- Erityisesti pyritään kartoittamaan tunnetut ympäristölle vaaralliset kohteet ja päätuotantoalueet
malmilajeittain
- Selvittää EU lainsäädännöstä poikkeavat ympäristö- ja lupamääräykset kohdemaittain.

Tarjoaja päättää, miten laajasti em asioita käsittelee. Kts. kappale 6.

Tilaaja maksaa selvitystyöstä tarjoajan määrittämässä laajuudessa 7000 euroa + alv. Tarjoaja voi
tuolla summalla keskittyä substanssin selvittämiseen. Raportin kirjoittaa mainostoimisto ppt-muo-
toon ja tähän työhön on varattu erillinen rahasumma. Valittu palvelutuottaja siis toimittaa mainos-
toimistolle tulokset raakatekstinä/ ranskalaisin viivoin ja mainostoimisto muotoilee power point-
esitykseen tulevan tekstin.
Valitun toimijan kanssa jäljestettävään kick off-palaveriin osallistuu myös mainostoimisto ja siinä
hiotaan työnjako.

Kaikki sisältö tuotetaan suomen kielellä.

4 TARJOAJAN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittau-
tumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksa-
misesta.

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen
Suomessa tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta.

Edellä mainitun lisäksi poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016)
80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä
olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista.
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Tarjouskilpailun voittanutta pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset:

- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta.
- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkeva-

kuutusmaksujen suorittamisesta.
- Kaupparekisteriote tai muu ammatti-/elinkeinorekisteriote.
- Tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista.
- Tieto kuinka työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty (työterveyshuolto-

yrityksen nimi).

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäi-
västä laskettuna. Vaaditut todistukset voi antaa myös Luotettava kumppani -raportilla. Tilaaja suo-
sittelee Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista.

Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan
ilmoittamia alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käy-
tettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan toimin-
nasta kuten omastaan.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi
kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuk-
sen ja tarjousvertailun jälkeen.

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakas-
tieto Oy:n palvelut.

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT

5.1 Hankintasopimus ja työn aikataulu

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 6.5.2019 (tarkemmat ohjeet kohdassa 8).

Päätös ilmoitetaan viimeistään 9.5.2019, jonka jälkeen valitun palveluntuottajan kanssa tehdään
kirjallinen sopimus.

Kick off-palaveri valitun tuottajan kanssa järjestetään viikolla 20. Palaverissa sovitaan työn yksi-
tyiskohdat.

Työ alkaa kick off-palaverin jälkeen.

Työn tulee olla valmis 15.8.2019

http://tilaajavastuu.fi/
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Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen muo-
dostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan tarjouk-
sen tehneen Palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen.

5.2 Sopimusehdot

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa
johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli
Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa eh-
toja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Jos Palveluntuottajan rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen toimintaan vaikuttavia ehtoja, nämä
tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä Palveluntuottaja hyväksyy, että ra-
hoitukseen voi liittyä erityisiä ehtoja jotka tarkentuvat toimeksiantosopimusta laadittaessa.

Palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättämällä sopimusluonnoksessa oleviin ehtoihin.

5.3 Laskutus- ja maksuehdot

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan siten, että ensimmäinen erä, puolet hankinnan kokonais-
summasta, maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toinen puoli maksetaan työn valmis-
tuttua.

Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää
tapahtua verkkolaskutuksena. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla, josta selviää teh-
dyt toimenpiteet ja tekijät. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän
laskun päiväyksestä.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota.

5.4 Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteiden ratkaisu

Tilaaja pidättää oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Tilaaja toteaa
hankinnan kohteena olevan palvelun sisällön olleen riittämätöntä, tarkoitukseen sopimatonta tai
laadullisesti heikkoa, eikä laadullisessa palaverissa saada Tilaajan ja valitun Palveluntuottajan vä-
lille yhteisymmärrystä tavasta jatkaa. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus saattaa kokemansa mah-
dolliset palvelun puutteet Palveluntuottajan tietoon välittömästi. Ennen sopimuksen purkamista teh-
dyn työn korvaamisesta sovitaan Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken.

Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
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6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Kyseessä on kilpailutus, jossa tilaaja määrittää selvitystyölle kiinteän hinnan, 7000 eur + alv,  ja
tarjoaja määrittää kuinka laajan selvityksen sisällöllisesti ja alueellisesti annetulla hinnalla tarjoaja
tekee.

Valinta tehdään seuraavan pisteytyksen mukaisesti.

6.1 Selvitystyön laajuus sisällöllisesti 50%

Työn laatu ja laajuus muodostavat 60% päätöksestä.
Pisteet 0-10. Pisteytyksen perusteet:

· selvitettävien kaivosten (suljetut tai käytössä olevat) lukumäärä 0-3 pistettä
· kaivoksissa tuotettujen malmien ja niiden käsittelyprosessien selvittämisen laajuus 0-2

pistettä
· kaivoksissa tuotettavien jätevirtojen määrien selvityksen laajuus sekä käytössä olevien

puhdistusmenetelmien selvittäminen pilaantuneille maa-aineksille ja kaivosvesille. 0-3 p
· mahdollisten muiden materiaalivirtojen selvittäminen 0-1 p
· EU lainsäädännöstä poikkeavien ympäristö- ja lupamääräysten selvittäminen kohdemait-

tain 0-1p

Laajimmin ko asiaa selvittävä tarjoaja saa isoimmat pisteet. Vähiten selvittänyt pienimmän piste-
määrän. Mikäli ko kohta puuttuu kokonaan tarjouksesta, tarjoaja saa siitä 0 pistettä.

6.2. Selvitystyön laajuus alueellisesti 30%

Pisteet 1-5
Pääkohdemaa on Puola, mutta selvitettävän alueen laajuudesta (maiden lukumäärästä) on kilpai-
luetua tarjoajalle seuraavan pisteytyksen mukaisesti: eniten  selvitettäviä maita Puolan lisäksi tar-
jonnut saa 5 pistettä. Mikäli tarjoaja tarjoaa vain Puolan kohdemaana, hän saa 1 pisteen.

6.3. Referenssit vastaavista töistä 20%

Pisteet 0-5
Laajimmat referenssit vastaavista selvitystöistä esittänyt saa 5 pistettä. Suppeimmat referenssit
esittänyt saa 1 pisteen. Mikäli referenssejä ei ole lainkaan, tarjoaja saa 0 pistettä.

7 LUOTTAMUKSELLISUUS

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti
julkisia.
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Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asia-
kirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palvelun-
tuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista
koskevaa tietoa.

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Tarjouk-
seen tulee merkitä selkeästi salattavat liitteet ja tiedot.

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjous tulee lähettää viimeistään 6.5.2019 sähköpostitse osoitteeseen:

paivi.nahkola@businesstampere.com

Sähköpostin otsikoksi on merkittävä MARKKINASELVITYS PUOLAAN JA NAAPURIMAIHIN.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot.
Tarjouksen muodon tarjoaja voi itse valita. Se voi olla esim. word-, power point- tai pdf-muo-
dossa. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

9 TILAAJAVASTUU

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä 1233/2016.

10 LISÄTIEDOT

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää viimeistään 26.4.2019 osoitteeseen

paivi.nahkola@businesstampere.com Sähköpostin otsikkona tulee olla LISÄTIETOPYYNTÖ
MARKKINASELVITYKSEEN PUOLAAN JA NAAPURIMAIHIN

Vastaukset julkaistaan sivustolla circhubs.fi samalla sivulla tarjouspyynnön kanssa. Tarjoajien ta-
sapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan edellä
mainitulla tavalla.

mailto:paivi.nahkola@businesstampere.com
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