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Tampere Smart City Week 2021 
virtuaalikonferenssin tuotantoa  
koskeva tarjouspyyntö 

 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Tilaaja:  Tampereen kaupunki, Smart Tampere / Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 

Tampere Smart City Week -tapahtumaviikon yhteydessä järjestettävä kansainvälinen virtuaalikonferenssi 
esittelee ratkaisuja kaupunkien tulevaisuuteen 26.–28.1.2021. Konferenssissa keskustellaan 
älykaupunkikehityksen tulevaisuuden suuntauksista ja Covid-19-pandemian vaikutuksista. Pääteemoja ovat 
muun muassa liikkuminen, turvallisuus, kestävä kehitys, digitalisaatio, terveysteknologia ja tekoäly. 
Tapahtumakokonaisuus esittelee ratkaisuja niin kaupunkien päättäjille, suunnittelijoille ja kehittäjille kuin 
yrityksillekin. Tampere Smart City Week järjestetään nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2020 tammikuussa viikon 
tapahtumat keräsivät eri teemojen pariin yhteensä yli 6000 kävijää ja ammattilaisia osallistui tapahtumaan 29 
maasta. 

Tampereen kaupunkiseutu luo monipuolisen kasvuympäristön ihmisille ja yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. 
Kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, joka toiminnallaan 
edesauttaa yritys- ja innovaatioverkostojen toimintaa sekä osallistaa ihmisiä mukaan älykaupungin 
kehittämiseen. 

 

2 HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan muun erityisen palvelun hankinta 
(hankintalain liitteessä E määritellyt palvelut) eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan 
hankintalain (1397/2016) säännöksiä. 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. Hankintalain 135 § mukaisesti hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen 
hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, 
johon ei muutoin sovelleta hankintalakia. Tässä tarjouspyynnössä sovelletaan 

http://www.tampere.fi/
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hankintaoikaisua oheisesti; hankintapäätöksestä on oikeus jättää valitus, valitusaika on 2 viikkoa.  
 
Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja projektit.smarttampere.fi sivustolla ja hankinta lähetetty 3-5 
potentiaaliselle tarjoajalle 2.11.2020. Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille 
ja julkaistaan viranhaltijapäätöksenä.  
 

3 HANKINNAN KOHDE  
 

3.1 Määritelmät 

Pyydämme tarjousta Tampere Smart City Week 2021 virtuaalikonferenssin tuotannosta. Tuotanto vastaa 
virtuaalikonferenssin teknisen alustan ja toteutussuunnitelman toimivuudesta. Toteutussuunnitelmaa 
tarkennetaan tuottajan kanssa sopimusneuvotteluissa. 
 

Teknisen alustan vaatimukset: 
- alusta on käytössä tapahtuman aikana ma 25.1. - pe 29.1. ja sen jälkeen materiaalin jakamiseen  
- alustan kieli englanti 
- mahdollistaa osallistujien rekisteröitymisen  
- aloitussivu, joka tukee Tampereen tunnettuutta ja ohjaa konferenssiin osallistujaa 
- esittelee kootusti ja kategorioidusti esittelyvideoita ja tietoja yrityksistä, Smart Tampere ohjelmasta 

ja Tampereen seudusta sekä Experience Tampere tunnelmalliset videomateriaalit; luonto, rauha, 
etäisyydet ja hyvät yhteydet jne. (virtuaaliexpo) 

- konferenssin ohjelma ja puhujatiedot tulee olla nähtävillä alustalla 
- mahdollistaa etukäteen kuvattujen ja live-tilaisuuksien esittämisen 
- mahdollistaa kysymysten esittämisen ja kommentoinnin esityksen aikana  
- mahdollistaa tapaamisten/keskustelujen sopimisen osallistujien välillä 
- tuottaa dataa eri osuuksien osallistujamääristä ja kokonaisosallistujien määrä, sekä listaa annetut 

yhteystiedot. Data saatavilla konferenssin aikana ja jälkikäteen sekä etukäteen. 
- osallistujien henkilötietoja tulee käsitellä tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla 
- OPTIO: alustan kieliversio suomeksi 
- OPTIO: skaalautuvuus myös muihin Tampereen kaupungin, Business Tampereen tai Visit Tampereen 

tilaisuuksiin. Tapahtumatuotanto näihin tilataan erikseen, mutta teknisen alustan käyttösopimuksen 
tulee mahdollistaa käyttäminen myös muiden tapahtumatuottajien kanssa. 

 

 

http://www.tampere.fi/
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Lisätietoja teknisen alustan määrittelyyn: 

- konferenssissa ei ole osallistumismaksua 
- osallistujamäärän tavoite 1000 - 2000 hlöä, mukana myös kansainvälisiä osallistujia 
- alusta on selkeä, visuaalisesti hyvännäköinen, laadukkaasti toteutettu, helppokäyttöinen, joka tukee 

Tampereen tunnettuutta ja ohjaa konferenssiin osallistujaa 
- asiat ja yritykset tärkeässä roolissa ja ovat selkeästi esillä 
- mahdollisuus luoda houkutteleva mielikuva Tampereesta tulevaisuutta varten konferenssivieraille; 

kehityshankkeita ja –kumppanuuksia varten, matkailua varten ja yritysten sijoittumista varten sekä 
osaajien sijoittumista varten, tuoda älykästä kaupunkiseutua esiin 

- pohjustetaan tamperelaista/suomalaista osaamista  

 

Virtuaalikonferenssin vaatimukset: 

- tiistain 26.1. välijuonnot tulee voida toteuttaa 1-3sta live-tilasta, joista näkymää Tampereelta 
(tarkennetaan palveluntuottajan kanssa sopimusneuvotteluissa) 

- keskiviikko 27.1.2021 – torstai 28.1.2021 koostuu Teema osioista, jotka toteutetaan yksilöllisesti 
esim. live studio, teams, zoom tai niiden yhdistelmä, valitaan teemakohtaisen tarpeen mukaan. max. 
10 teemaa keskiviikkona ja max. 5 teemaa torstaina 

- studio tilojen tilavuokra- ja tarjoilukuluista vastaa tilaaja, tekniikasta vastaa palveluntuottaja 
(tarkennetaan palveluntuottajan kanssa sopimusneuvotteluissa) 

- esitysmateriaalien koonnista ja keruusta sekä puhujien ja osallistujien ohjeistuksesta sekä 
testilähetyksistä tms. vastaa palveluntuottaja 

- tiistain 26.1. juontaja tulee tuotannon kautta, sujuva englanninkieli sekä asiantuntemus katsotaan 
eduksi 

- mahdolliset teemojen juontajat tulevat tilaajalta, lisäjuontajien tarvetta voidaan määritellä erikseen 
lisättävänä optiona 

- konferenssin tauoille koostetaan videoshow yritysten ratkaisuista, tilaaja toimittaa erilliset videot, 
joiden yhteensovittamisesta vastaa palveluntuottaja 

- tiistaina 25.1. konferenssissa: Meet the Cities –tapaamiset max. 10 kaupunkia edustettuna, johon 
osallistujat voivat varata ajan etukäteen  

- tiistaina 25.1. konferenssissa: max. 10 kpl erillisiä teemojen ohjattuja keskustelu- ”forumeita”, joissa 
osallistujat näkevät keitä muita on paikalla 

 

 

Virtuaalikonferenssin lisätietoja: 
- alustava konferenssiohjelma ja puhujat sekä puheenaiheet tulevat tilaajalta, liite 1 (tarkennetaan 

palveluntuottajan kanssa sopimusneuvotteluissa) 

http://www.tampere.fi/


     
 Tarjouspyyntö 4 (8) 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue   
Smart Tampere Ekosysteemiohjelma  Pvm  

 
 
 

Tampereen kaupunki 
PL 487, 33101 TAMPERE 
Puh. 03 565 611 

kirjaamo@tampere.fi 
www.tampere.fi 
Y-tunnus 0211675-2 

- OPTIO: tiistain ja ke/to studioissa mahdollisuus LIVE yleisölle (katsomosta tai screeniltä katsominen, 
työpisteitä + yhteistä tilaa, tarjoilut) mikäli korona ohjeet mahdollistavat esim. Tampere-talo  

- tiistai 26.1.2021 on suunniteltu kohdennettavaksi koko konferenssin yleisölle; TV-lähetystyyppinen, 
juonnettu lähetys, yhdistetään haastatteluja, videoita, grafiikkaa, jouhevasti etenevä, kiinnostavia 
puhujia suomesta ja maailmalta 

- tiistaina 25.1. konferenssissa Meet the Cities –tapaamiset: esim. 1h ajan 10 min slotteja/hlö Teams 
tms. kautta avainhenkilöiltä (esim. 6-10 kaupungin edustajaa suomi/pohjoismaat). Varaukset voidaan 
hoitaa etukäteen esim. ilmoittautumisen yhteydessä. Rajoitettu määrä tapaamisaikoja houkuttaa 
ilmoittautumaan konferenssiin ajoissa. 

- keskustelu- ”forumeita”(roundtables) voi keskustella/kirjoittaa tai seurata, jossa teeman vetäjä 
(tilaajalta) alustaa keskustelun, mielellään mahdollista nähdä keitä muita paikalla, joka lisää 
verkostoitumisen mahdollisuuksia 

- Meet the Cities ja keskusteluforumit voivat olla käynnissä samaan aikaan 
- ”virtuaaliexpon”/yritysesittelyjen kautta verkostoituminen 
- tavoitteena luoda paras virtuaalikonferenssi kokemus työpajan tulosten mukaisesti, Liite 2 

 

 
 

3.2 Alihankkijat  

Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käytettävien alihankkijoiden 
osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan toiminnasta kuten omastaan. 

3.3 Raportointi 

- kohdassa 3.1 määritellyn mukainen toteutus 

- tapahtuman jälkeen palveluntuottaja toimittaa tilastotietoja kohdassa 3.1 määritellyn 

mukaisesti 

- raportointi tapahtuman jälkeen tapahtuman onnistumisesta palveluntuottajalta 

Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen 
yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki sisältö tuotetaan suomen ja/tai englannin 
kielellä. 
 

4 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 1233/2006. 
Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

http://www.tampere.fi/
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Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 
Tarjoajan tulee järjestää työ- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n mukainen vakuutus työntekijöilleen. 

Mikäli kilpailutettavaan palveluun sisältyy henkilötietojen käsittelyä, palveluntuottajan on noudatettava hyvää 
henkilötietojen käsittelytapaa sekä täytettävä EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.  
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. 
Tarjouskilpailun voittanutta pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: 

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

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

(työterveyshuoltoyrityksen nimi). 

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä 
laskettuna. Vaaditut todistukset voi antaa myös Luotettava kumppani -raportilla. Tilaaja suosittelee 
Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista. 
Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittamia 
alihankkijoita.  
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi kysyä 
lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen ja 
tarjousvertailun jälkeen. 
Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n 
palvelut. 
 

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT 
5.1 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. 
Tilaaja edellyttää sopimuskauden aikana järjestettäväksi Tilaajan pyynnöstä sekä väliraportointi- että loppu-
raportointitilaisuuden. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palveluntuottajan kanssa 
sopimuksen teon yhteydessä.  
Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen 
muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan 
tarjouksen tehneen Palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen. 
 

http://www.tampere.fi/
http://tilaajavastuu.fi/
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5.2 Sopimusehdot 

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

5.3 Laskutus- ja maksuehdot 

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan sopimuksen mukaan. 
Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää tapahtua 
verkkolaskutuksena. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla, josta selviää tehdyt toimenpiteet ja 
tekijät. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä. 
 

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden 
vertailukriteerit on kerrottu alla. Mahdolliset optiot tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. 
 

6.1 Hinta 

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, 
päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset (ks. kohta 5.3.). Lisälaskutusta ei hyväksytä. 
 
Hintaa pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Alimman hinnan tarjoaja saa 10 pistettä, 
- Seuraavaksi alimman hinnan tarjoaja saa 9 pistettä, ja sitä seuraava 8 pistettä, jne.  

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. Maksimipistemäärä 
tästä osasta on 10 pistettä. 

 

6.2 Tarjouksen sisällöllinen laatu ja toimenpiteiden laajuus 
 
Tarjouksen sisällöllistä laatua ja toimenpiteiden laajuutta pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella 
suhteessa tarjoajan toimintasuunnitelmaan: 

- toimenpiteiden sisällöllinen laatu ja suunnitelma työn toteuttamista (15 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 15 pistettä. 

http://www.tampere.fi/
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6.3 Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista 
 
Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista pisteytetään seuraavien 
tekijöiden perusteella: 

- 2 referenssiä vastaavanlaisista toimeksiannoista (10 pistettä) 
- Asiantuntemus työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osalta (5 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. Maksimipistemäärä 
tästä osasta on 15 pistettä. 
 

6.4 Pisteet yhteensä 

Lopuksi lopulliset hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa 
tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 40 pistettä. 
Tarjous tulee laatia siten, että edellä mainitut seikat käyvät ilmi tarjouksesta. Mikäli jokin arvioitava kohta ei 
selviä tarjouksesta, saa Palveluntuottaja tästä kohdasta 0 pistettä. 
 

7 LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. 
Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista lukuun 
ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan 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. Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi 
salattavat liitteet ja tiedot. 
 
 

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
8.1 Toimitettavat asiakirjat 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. Tarjous ja 
tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.  
Tarjous tulee rakentaa kahdelle erilliselle tarjousdokumentille. Dokumentit tulee olla PDF-tiedostomuodossa.  
Dokumentista yksi (1) tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa 
tarjouksesta sekä yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. Lisäksi 
dokumentilta yksi (1) on käytävä ilmi palvelun tarjottu arvonlisäveroton hinta sisältäen kaikki 
työstä aiheutuvat kustannukset. 

http://www.tampere.fi/
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Dokumentissa kaksi (2) tulee kuvata laadunarvioinnissa huomioitavat asiat (luvussa 6.2 mainitut kolme kohtaa). 
Lomakkeella tarjoajan tulee nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän työosuutensa 
prosentteina kokonaisosuuden ollessa 100 %. Nimettyjä henkilöitä voidaan vaihtaa sopimusluonnoksessa 
mainitulla tavalla. 
Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 
 

8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 11.11.2020 kello 12:00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen katri.schulze@businesstampere.com  
Sähköpostin otsikkokentässä on ehdottomasti oltava merkintä  
”Tarjous: TSCW2021 virtuaalikonferenssin tuotanto”. 
 

8.3 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 
 

8.4 LISÄTIEDOT 

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset pyydetään esittämään 05.11.2020 klo 23:59 mennessä 
projektit.smarttampere.fi-työkalun kommentointikentässä. Kysymyksiin vastataan 6.11.2020 klo 18 mennessä 

 
 
 

Tampereen kaupungin valtuuttamana:  
 
Katri Schulze 
Koordinaattori 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
 
 
 

9 LIITTEET  

- Liite 1, alustava virtuaalikonferenssin aikataulu 
- Liite 2, raportti Työpajasta, Paras virtuaalitapahtumakokemus  

http://www.tampere.fi/
mailto:katri.schulze@businesstampere.com
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