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Asiantuntijapalveluja koskeva tarjouspyyntö. 
Autonomisen liikkumisen operointi: 
Toiminnallisen konseptin, operoinnin ja 
palvelujen suunnittelu

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Business Tampere Oy  toimii pääkoordinaattorina Autonomisen liikkumisen operointi -hankkeessa.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hanke saa rahoitusta
Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen osuus CO2 päästöistä
oli vuonna 2018 yli 25%, joten liikkumisen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on merkittävä osa
Tampereen CO2 tavoitteen saavuttamisessa. Liikenteen sähköistyminen ja väestörakenteen
muutos tulevat vaatimaan koko joukkoliikennejärjestelmän uudelleen tarkastelua ja kehittämistä.
Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut tulevat tukemaan jatkossa joukkoliikenteen selkärankaa eli
raitiotietä sekä myös runkoliikenteen busseja. Yksi erittäin tärkeä osa kokonaisjoukkoliikennettä
tulee olemaan automaattinen liikenne ja autonomiset ajoneuvot, jotka tulevat toimimaan
merkittävänä syöttöliikenteen palveluna. Automaattisten ja autonomisten ajoneuvojen “parvet”
tulevat tarvitsemaan toteutuakseen etävalvontaa ja –ohjausta hoitavaa ohjauskeskusta, joka tässä
hankkeessa toteutetaan.

Hankkeen päätavoitteena on automaattisten ajoneuvojen tuominen osaksi joukkoliikenteen
kokonaisuutta ja joukkoliikennejärjestelmää. Hankkeessa pilotoidaan automaattisen
ajoneuvokaluston ohjauskeskuksen ja ohjausjärjestelmän toteuttaminen ja liikkumispalvelujen
pystyttäminen ja operointi ja syöttö- ja asiointiliikenteen operointi ja testaus Hervannassa 2022 –
2023

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan asiantuntijapalveluita: Toiminnallisen konseptin, operoinnin ja
palvelujen suunnittelu.
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2 HANKINTAMENETTELY

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

Hankinnan arvo on 10 000 euroa (alv 0%), palveluntuottaja valitaan hinta ja laatukriteerien
perusteella. Hankinta ajoittuu vuosille 2021-2022.

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 hankintaoikaisua oheisesti;
hankintapäätöksestä on oikeus jättää valitus, valitusaika on 2 viikkoa.

Tarjouspyyntö on julkaistu Smart Tampereen www-sivuilla https://projektit.smarttampere.fi/.
Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille sähköpostitse tarjoajan
ilmoittamaan osoitteeseen.

3 HANKINNAN KOHDE

Hanke koostuu kolmesta työpaketista. Työpaketteja tehdään sekä Business Tampereen omana
työnä että ostopalveluja hyödyntämällä. Ostopalveluna hankitaan asiantuntijapalvelua, jolla
varmistetaan parhaan mahdollisen erityisosaamisen saaminen hankkeen käyttöön. Ostopalvelut
toimivat myös alan toimijoiden sitouttamisessa hankkeeseen. Hankittava asiantuntijapalvelu
keskittyy lähinnä 1 työpakettiin, jonka kuvaus alla:

Työpaketti 1. Taustatiedot ja määrittely (9/2021-12/2021)

Työpaketissa sovitaan ja selvitetään Tampereen kaupungin kanssa autonomisen liikenteen
pilotteihin liittyvät reunaehdot. Työn kannalta tärkeimpiä reunaehtoja ovat mm.:

1. Operointiajat
2. Aikataulut
3. Pilottien kestot
4. Pysäkkien paikat
5. Digitaaliset ja fyysiset infrajärjestelyt
6. Reitit
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7. Ajoneuvojen lataus-, huolto- ja säilytyspaikat
8. Ohjauskeskuksen toiminnallisuus sekä sijainpaikka
9. Tarvittava viestintä ja tiedottaminen.

Saatujen tietojen avulla kootaan potentiaaliset operointia tarjoavat toimijat työpajaan, jossa
määritellään pilottien kilpailutusmateriaali, mm. turvallisuus- ja toimintasuunnitelma, viestintä ja
tiedottaminen. Näin mukana olevat yritykset, tutkimuslaitokset ja Tampereen kaupunki hyötyvät
yhdessä tehtävästä Työpaketti 1:n työstä, He osallistuvat työn tärkeimpien reunaehtojen
selvittämiseen, määrittelyyn ja sopimiseen. Jokainen osallistuva taho voi yhtäläisin oikeuksin ja
velvollisuuksin tuoda keskusteluun hankkeen toteuttamiseen liittyviä reunaehtoja ja niihin
vaikuttavia tekijöitä. Täten he ovat myös mukana hankkeen kehittämisessä, suunnittelussa,
operoinnissa ja arvioinnissa.

Hankittavassa asiantuntijapalvelussa keskitytään siis:

 Reunaehtojen kokoamiseen,
 työpajojen järjestämiseen ja fasilitointiin ja
 kilpailutusmateriaalin tuottamiseen.

Nämä toimenpiteet tehdään yhteistyössä hankittavan asiantuntijapalvelun ja hanketyön kesken.

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

 Tarjottavan henkilön/tiimin osaaminen ja referenssit tarjottavasta aihealueesta
 Alustava suunnitelma 1. työpaketin toteutuksesta, tarjoajan resurssoinnista ja aikataulusta
 Tarjottavan henkilön/henkilöiden tuntihinta (alv 0%), jos tarjottavia henkilöitä on useampi,

kunkin tarjottavan henkilön minimiallokointi tulee olla vähintään 30%. Ensisijaisesti työn
suorittamiseen haetaan yhtä henkilöä.

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat
toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Toimeksiannon tulokset
dokumentoidaan ja niistä laaditaan raportti. Työn aikana syntyneet materiaalit toimitetaan
Tilaajalle, ja niiden tuloksista koostetaan yhteenveto. Sisällöntuotannon ja raportoinnin
yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja
Palveluntuottajan kesken. Kaikki sisältö tuotetaan suomen kielellä.

Jos toimeksiannon toteuttamiseen liittyy yritysten näkökulmasta luottamuksellista tietoa, nämä
tiedot merkitään erikseen yritysluottamuksellisiksi. Yritysluottamuksellista tietoa käsitellään
tilaajan toimesta luottamuksellisena.

4 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä 1233/2006.



TARJOUSPYYNTÖ   |   9.11.2021

Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
FINLAND

businesstampere.com

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

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)
pykäliä 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.
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5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT

5.1 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa
hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 31.12.2022 asti.

Tilaaja edellyttää sopimuskauden aikana järjestettäväksi Tilaajan pyynnöstä sekä väliraportointi-
että loppuraportointitilaisuuden. 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.

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. Siten että vuonna 2021 tehty työ
laskutetaan 31.12.2021 mennessä ja loput toteuman mukaan vuoden 2022 aikana.

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.

Tarkemmat ehdot määritellään toimeksiantosopimuksessa.

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkastetaan ja arvioidaan. Arvioinnin suorittaa tilaajan
määrittelemä arviointiryhmä. Annetuista tarjouksista valitaan Palveluntuottaja seuraavien
arviointiperusteiden mukaisesti.

6.1 Hinta

Hankinnan arvo on 10 000 euroa (alv 0%) ja valintaan vaikuttavat laatukriteerit
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- Hankinnan arvo on 10 000 euroa (alv 0%). Valintaan vaikuttaa tarjottu
Tuntihinta (0-10 pistettä)

- Tuntihinta pisteytetään siten että halvin tuntihinta on 10 pistettä
- Hintavertailussa vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Hinnaltaan edullisin tarjous saa

painoarvon (10 pistettä) verran vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen
tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan painoarvolla (X/Y*painoarvo).

- jos tarjotaan tiimiä, tulee tarjouksesta tulla arvio kunkin tiimin jäsenen arvioidusta
työmäärästä ja vastaavasta tuntihinnasta. Niiden avulla lasketaan tiimille tuntihinta, joka
pisteytetään.

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien
matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

6.2 Laatu

Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 0–5 pistettä. Korkein mahdollinen pisteiden määrä on
10.

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella:

- tarjouksen sisällöllinen laajuus, laatu ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (0-5 pistettä)
 - toteutussuunnitelma
 -menetelmät ja resurssointi

- palveluntuottajan/ tarjottavan henkilön/tiimin osaaminen ja kokemus (0-5 pistettä)
- aihealueen tuntemus, referenssit vastaavanlaisista toimeksiannoista ja muu aiheeseen
   soveltuva osaaminen
-  työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus ja soveltuva osaaminen

6.3 Pisteet yhteensä

Maksimipistemäärä on 20. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

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.

Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on tarpeellista, siitä on erikseen mainittava ja
salattavat tiedot merkittävä selkeästi. Mahdollisuuksien mukaan salattavat tiedot voi sisällyttää
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tarjoukseen omana dokumenttinaan.

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.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa
tarjouksesta sekä yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. Tarjoajan tulee
nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän tehtävänsä työn toteutuksessa.
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 24.11.2021 kello 12.00 mennessä.

Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com.
Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Toiminnallisen konseptin ja palvelujen
suunnittelu”.

8.3 Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

9   LISÄTIEDOT

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 17.11.2021 klo 12.00 mennessä
sähköpostitse jari.ikonen@businesstampere.comSähköpostin otsikkona tulee olla
”Lisätietopyyntö: Toiminnallisen konseptin ja palvelujen suunnittelu”.

Jari Ikonen
Asiakkuusvastaava, liikkuminen. Projektipäällikkö Autonomisen liikkumisen operointi
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy


