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1. Hankinnan tausta ja tarkoitus  
 

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Aiomme 

vähentää asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Tampereella vuonna 2016 

kestävien liikkumismuotojen (jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne) osuus oli 54 %. 

Tavoitteenamme on päästä 58 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 

Jotta saavutamme tavoitteemme, meidän tulee ohjata asukkaita liikkumaan kestävämmin. 

Tärkeää on tuoda kaupunkilaiselle näkyväksi se, millainen vaikutus hänen valinnoillaan on 

kaupungin hiilipäästöihin, ja kannustaa vihreämpiin valintoihin. Kestävästi liikkuminen on paitsi 

ilmastoteko, myös lisää kaupungin viihtyisyyttä, kun emme käytä leveisiin autoteihin ja 

pysäköintialueisiin kaupunkitilaa merkittävästi. 

 

Meillä on lisäksi tarve saada liikkumisesta lisää dataa ja siitä jalostettua tietoa päätöksenteon 

tueksi. Tarvitsemme esimerkiksi tietoa siitä, missä ja miten ihmiset liikkuvat tai millä alueilla 

suositaan kestäviä kulkumuotoja. Tähän tarpeeseen yksi ratkaisu voi olla sovellus, joka seuraa 

käyttäjän liikkumista. 

 

Etsimme myös jatkuvasti uusia ratkaisuja parantaaksemme kaupunkilaisten ja vierailijoiden 

kaupunkikokemusta ja digitaalisia palveluja. Tästä esimerkkinä on Tampere.Finland -

kaupunkisovellus, jota olemme kehittäneet jo muutaman vuoden ajan.  

 

Tampere.Finland -sovellus(* vastaa sekä asukkaiden että matkailijoiden tarpeeseen saada helposti 

tietoa Tampereen palveluista. Se sisältää tällä hetkellä muun muassa reittiopastuksen, 

joukkoliikenteen reitit ja aikataulut, parkkihallien vapaat pysäköintipaikat, Tampereen 

tapahtumakalenterin sekä Tampere Tunnetuksi Passin. Tapahtumien, reittien, joukkoliikenteen ja 

pysäköintipaikkojen tiedot päivittyvät sovellukseen automaattisesti kaupungin tarjoamien 

avointen rajapintojen kautta. 

 

* Tampere.Finland -sovelluksen voi ladata maksutta Googlen Play Storesta ja Applen App Storesta. Latauslinkit: 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.visittampere.tamperefinland  

 iOS: https://itunes.apple.com/fi/app/tampere-finland/id1451052639?l=fi 

 

Tampere.Finland -sovellus sisältää jo eräänlaisen hiilijalanjälkilaskurin. Nykyinen toteutus sisältää 

seuraavat ominaisuudet:  

 

 Haetun reitin hiilijalanjäljen laskeminen ja näyttäminen verrattuna yksityisautoiluun. 



  

3 (13) 

 

 Tulosten tallentaminen myös lokaalisti, jolloin käyttäjä näkee valintojensa 

vaikutuksen tietyllä aikavälillä. 

 Sovellus näyttää käyttäjälle, kuinka mones käyttäjä on CO2-säästäjien joukossa kuluvana 

kuukautena. 

 Mahdollisuus tyhjentää laskurin tiedot tai ottaa ominaisuus pois käytöstä. 

 

Tämän hetken toteutuksessa ei ole automatiikkaa, vaan käyttäjä tallentaa manuaalisesti 

valitsemansa reitin kävellen, pyörällä tai bussilla, jonka jälkeen laskuri antaa mahdollisuuden 

tallentaa tapahtuman. Uskomme, että kestävän liikkumisen edistämisen osalta sovellusta voi vielä 

parantaa merkittävästi, joten olemme käynnistäneet tämän hankinnan. 

 

2. Hankinnan kohde 
 

Tampereen kaupunki (jatkossa Tilaaja) pyytää tarjouksia liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin 

toteuttamisesta palveluna, jonka käyttöliittymä on Tampere.Finland -sovellus. Toteutus on tehtävä 

avoimella lähdekoodilla. Tämä mahdollistaa järjestelmän toiminnan ja turvallisuuden 

riippumattoman arvioinnin sekä lähdekoodin hyödyntämisen kehittäjäyhteisön avulla.  Se takaa 

toteutuksen läpinäkyvyyden ja auttaa välttämään siiloutumista. 

 

Hankinta sisältää liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin toteutettuna Tampere.Finland -sovellusta 

käyttöliittymänä käyttäen. Hankintaan kuuluvat seuraavat toteutukset: 

 

1. Automaattinen liikkumismuodon tunnistaminen. 

 Tärkeänä osana laskuria on liikkumismuodon tunnistaminen automaattisesti. 

Liikkumisen tunnistamisen teknologiaa ei ole määritelty.  

 Sovelluksen käyttämän laitteen akun keston optimointi on otettava huomioon 

toteutuksessa.  

 Toteutukseen voi liittää esimerkiksi busseihin sijoitettavia beacon-etälukijoita, jotka 

tukevat julkisen liikenteen käyttämisen tunnistamista.  

2. Henkilökohtaisen päästölaskennan ja päästökaupan toteutus automaattisesti.  

 Hankittavan toteutuksen tulee suorittaa päästölaskenta automaattisesti. 

 Päästökatto on kokonaispäästöjen sallittu enimmäismäärä: Tampereen 

kaupunkilaisten liikkumisesta syntyvien päästöjen määritelty enimmäismäärä. Se 

pohjautuu suoraan Tampereen kaupungin liikenteelle asettamiin 

ilmastotavoitteisiin. Päästökaton koko määrittää, kuinka paljon päästöoikeuksia on 

jaettavissa osallistujien liikkumiseen.   

 Jokaiselle kaupunkilaiselle määritellään sallittu liikkumisen päästömäärä eli oma 

päästökiintiö, jonka rajoissa liikkujien on tarkoitus pysytellä. Päästökatto pysyy 
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samalla tasolla tietyn aikaa, mutta sitä voidaan jaksoittain muuttaa.  

 Henkilökohtainen päästökiintiö määritellään päästökaton perusteella, ja aluksi 

kaikille arvo on sama. Jatkossa rekisteröityneille käyttäjille voidaan laskea profiiliin 

pohjautuvaa päästökiintiötä. 

3. Päästövähennysten myötä saatavien etuisuuksien esille tuominen.  

 Päästökaupassa toteutuneista päästövähennyksistä on mahdollista saada palkkioksi 

kaupungin palveluita tai muita rahanarvoisia etuja.  

 Laskuri sisältää pelillisiä elementtejä ja ottaa huomioon, että yhdistämällä kävelyä 

ja pyöräilyä arjen matkoihin on mahdollista saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä.  

 Tulemme lisäksi järjestämään kilpailuja ja arvontoja käyttäjien kesken sekä 

tarjoamaan sovelluksessa erilaisia liikkumisen kampanjoita. 

4. Tarvittavat rajapinnat (REST API) Tampere.Finland -sovellukseen, jotta käyttäjä saa 

tietoonsa oman päästötilanteensa, ja toisaalta laskentaa ja liikkumismuodon tunnistamista 

varten saadaan tieto käyttäjän sijainnista. 

5. Tarvittava rajapinta etuisuuksiin (REST API), kun säästöjä on tarpeeksi.  

 Hiilijalanjälkilaskurin edut näkyvät vain edun saaneen käyttöliittymässä 

Tampere.Finland-sovelluksessa. 

6. Tiedon kerääminen, analysointi ja raportointi.  

7. Järjestelmän ylläpito toukokuun 2022 loppuun asti. 

 

Hankinta sisältää järjestelmän ja sen vikojen korjaukset, dokumentoinnin ja projektihallinnan 

palavereineen.  

 

Hankinnan optiona on lisätyöt tuntihinnalla.  

 

Tarkemmat vaatimukset löytyvät liitteestä Kehitysjono.xls, joka on saatavissa internetsivulta: 

https://projektit.smarttampere.fi/hankinta/tarjouspyynto-liikkumisen-hiilijalanjalkilaskuri 

 

Tampere.Finland -sovellukseen tarvittavat muutokset, kuten visualisoinnit tulee tekemään 

kaupunkisovellusta kehittävä Geniem Oy, eikä visualisointiin liittyvä toteutus ole osa tätä 

hankintaa. Hankinnan kohteena olevan järjestelmän on kuitenkin mahdollistettava tiedon 

siirtäminen Tampere.Finland-sovelluksen käyttöliittymään, jotta tarvittavat visualisoinnit 

pystytään tekemään. Tämä tapahtuu rajapintatoteutuksella, joka mahdollistaa myös sen, että 

hiilijalanjälkilaskurin käyttöliittymänä voidaan käyttää muutakin sovellusta tai esimerkiksi 

internetsivua. 

 

Toteutuksen liikkumismuodon tunnistamisessa ja päästökaupassa on mahdollista hyödyntää 

avointa dataa, jota on saatavissa Tampereen kaupungin ja ITS Factoryn sivuilla:  

https://projektit.smarttampere.fi/hankinta/tarjouspyynto-liikkumisen-hiilijalanjalkilaskuri
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https://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/digipalvelut/avoin-data.html 
https://data.tampere.fi/data/fi/group/liikenne-ja-matkailu 
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tampere-journeys-api 
http://data.itsfactory.fi/ 
 

3. Tarjouksen sisältö ja muoto 
 

Pyydämme tarjoustanne, jonka tulee sisältää: 
 
Toteutussuunnitelma (pakollinen) 
 
Toteutussuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja toteuttaa toimeksiannon siten, että se 

vastaa tilaajan toiveita ja vaatimuksia. Tarjoajan tulee esittää, mitä ja miten tarjoaja tulee luvussa 

5 annetulla kokonaishinnalla ja tässä asiakirjassa asetetuilla reunaehdoilla tekemään. Aikataulusta 

tekee tarjoaja oman ehdotuksensa.   

 

Toteutussuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:  

 

1. Toteutettava kehitysjono eli mitkä ominaisuudet tarjoaja aikoo annetulla hinnalla toteuttaa 

(toimenpiteet ja niiden tarkempi sisältö).  

 Tarjoaja voi päivittää tarvittaessa Kehitysjono.xls-tiedostoa, jos näkee sieltä 

puuttuvan järjestelmän kannalta kriittisiä kehityskohtia tai käyttäjätarinoita.   

2. Ehdotus käytettävistä teknologiosta ja mahdollista kolmannen osapuolen komponenteista. 

3. Toteutuksesta vastaavan tiimin referenssit ja osaamisen kuvaus mukaan lukien tiimin 

jäsenten ansioluettelot. 

4. Kustannusarvio toteutuksesta osakokonaisuuksittain sekä 

järjestelmän vuosittaisista ylläpitokustannuksista kehitysvaiheen jälkeen (taustapalvelimet: 

tuotanto-, kehitys- ja testiympäristö, mahdolliset lisenssimaksut ym. pakolliset 

kustannukset).   

5. Aikatauluehdotus toteutukselle. 

6. Optiona tuntihinta mahdollisesta lisätyöstä. 

 

Toteutussuunnitelmassa pitää olla eriteltynä mahdolliset kolmannen osapuolen tarjoamat 

komponentit. Samalla pitää kuvata niiden kustannus käyttöönottoprojektin aikana ja 

ylläpitovaiheessa. Lisäksi kolmannen osapuolen ohjelmistoja tarjotessa on annettava arvio niiden 

elinkaaresta, jotta voidaan arvioida hiilijalanjälkilaskurin omaa elinkaarta.   

 

Jos toteutukseen sisältyy muiden kolmansien osapuolien tai toimittajan omaa 

aiempaa ohjelmistokoodia, on ne ja niiden käyttöoikeudet selvitettävä tarjouksessa.  

https://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/digipalvelut/avoin-data.html
https://data.tampere.fi/data/fi/group/liikenne-ja-matkailu
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tampere-journeys-api
http://data.itsfactory.fi/
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Muut dokumentit (vapaaehtoisia) 

 

Tarjoukseen voi liittää myös esitteitä tai muita dokumentteja, jotka eivät kuitenkaan saa sisältää 

sopimusehtoja. 

 

4. Hankinnan ja toteutuksen kieli 
 
Hankinnan kieli on suomi. Kaikki tarjousasiakirjat ja lisätietokysymykset on toimitettava suomen 

kielellä. 

 

Tampere.Finland -sovellus toimii suomeksi ja englanniksi, ja toteutuksen on tuettava suomea ja 

englantia.  

 

5. Hankintamenettely 
 
Hankinta kilpailutetaan käänteisenä kilpailutuksena (”ranskalainen urakka”), jossa voittajalle 

maksetaan ilmoitettu kiinteä hinta. Kiinteä kokonaispalkkio palvelun tuottamisesta on 40 000 € 

(alv 0 %). Tarjoajat esittävät tarjouksessaan, mitä ja miten he tulevat annetulla kokonaishinnalla ja 

asetetuilla reunaehdoilla tekemään. Tämän hinnan ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.  

 

Kokonaishinnan ollessa riittämätön kaikkien luvussa 2 (Hankinnan kohde) kerrottujen 

ominaisuuksien toteuttamiseen, tulee tarjouksessa eritellä ne ominaisuudet, jotka toimittaja 

toteuttaa perustellen, miksi juuri nämä ominaisuudet on valittu. Tarjottavan toteutuksen pitää 

kuitenkin sisältää vähintään kehitysjonon pakollisiksi priorisoidut ominaisuudet. 

 

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Niitä ovat mm. mahdolliset 

kulut rajapinnoista ja yhteen toimivuuden rakentamisesta, matka- ja majoituskustannukset, 

päivärahat, ylityökorvaukset, postitus- ja tavanomaiset kopiointikulut. 

 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. 

pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä. 

 

Tilaaja valitsee yhden luvussa 6 (Palveluntuottajan soveltuvuusvaatimukset) asetetut 

soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan 

kohteena olevaa palvelua. Valinta tehdään luvun 8 (Valinta- ja vertailuperusteet) mukaisesti. 
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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 tai oikeuden suorittaa hankinta 

vain osittain. 

 

Tarjouspyyntö on julkaistu 30.10.2020 Tampereen kaupungin ylläpitämällä internetsivulla 

https://projektit.smarttampere.fi/hankinta/tarjouspyynto-liikkumisen-hiilijalanjalkilaskuri sekä 

Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).  Tarjouspyyntö on tämän lisäksi lähetetty potentiaalisille 

tarjoajille sähköpostitse 30.10.–2.11.2020.  

 

Hankintapäätös toimitetaan tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. 

 

6. Palveluntuottajan soveltuvuusvaatimukset 
 

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin tai ammatti- tai elinkeinorekisteriin 

yrityksen kotipaikan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tulee kuulua 

ennakkoperintärekisteriin. 

 

Palveluntuottaja toimittaa tilaajavastuu.fi -raportin tai vastaavat tiedot tarjouksen liitteenä. 

Palveluntuottajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen 

maksamisesta.  

 

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä 

hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja, joka on 

laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, 

jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 

 

Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään yllä mainituista 

poissulkemisperusteista. 

 

Tarjouskilpailun voittaneita pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: 

Vastuugroup.fi -raportti tai: 

- Veroviranomaisen todistus verojen ja lakisääteisten maksujen maksamisesta 

- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

- Kaupparekisteriote tai muu ammatti-/elinkeinorekisteriote 

- Selvitys sovellettavista työehtosopimuksista tai muut selvitys sovellettavista työehdoista 
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- Selvitys siitä miten työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 

(työterveyshuoltoyrityksen nimi) 

 

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä 

jättöpäivästä laskettuna.  

 

Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan 

ilmoittamia alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai 

käytettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan 

toiminnasta kuten omastaan.  

 

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 palveluita. 

 

7. Sopimuskausi ja sopimusehdot 
 

Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 
 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa 

hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 31.5.2022 saakka.  

 

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. 

 

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 

ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 
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Jos Palveluntuottajan raportointiin tai rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen rahoittajan 

määrittelemiä ehtoja, nämä tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä 

Palveluntuottaja hyväksyy, että näihin voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka tarkentuvat 

toimeksiantosopimusta laadittaessa. Nämä ehdot eivät kuitenkaan muuta hankinnan luonnetta. 

 

Hankintasopimukseen sovelletaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä: 

1. Sopimus 

2. Neuvottelupöytäkirja toimeksiantosopimuksen laadinnasta  

3. Tarjouspyyntö 

4. JIT 2015 yleiset sopimusehdot, liite 2 mukaiset erityisehdot 

5. Tarjous 

 

Laskutus- ja maksuehdot 
 

Tilattava työ maksetaan muodostunutta maksuperustetta vastaan, erikseen sovitun mukaisissa 

erissä.  

 

Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä vaan ne on 

sisällytettävä palvelun kokonaishintaan.  

 

Laskutuksen pitää tapahtua verkkolaskutuksena. Laskusta tulee selvitä tehdyt toimenpiteet, tekijät 

toimeksiannon kokonaissumma ja laskutettu osuus. Maksuehto on 21 päivää, hyväksytyn laskun 

päiväyksestä. 

 

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 välille 

yhteisymmärrystä tavasta jatkaa työtä. Tilaajalla on velvollisuus saattaa palvelun puutteet 

palveluntuottajan tietoon välittömästi. Ennen sopimuksen purkamista tehdyn työn korvaamisesta 

sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken. 

 

Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 

 

Datan omistaminen ja kerääminen 
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Kaikki kerätty data on kaupungin omistamaa, eikä toimittajalla ole siihen käyttöoikeutta 

kuin tämän hankinnan yhteydessä sovittuihin tarkoituksiin. Hankinnassa tuotettu data kerätään 

Tampereen kaupungin Azure-alustalle.   

 

8. Valinta- ja vertailuperusteet 
 

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun painoarvo on 100 

%. Tilaaja on edellä määritellyt puitteet ja rajaukset palvelun sisällölle sekä palvelusta maksettavan 

kokonaispalkkion enimmäismäärän. Tehtävän laajuus eli määrällinen sisältö ja osin myös 

laadullinen sisältö on jätetty avoimeksi.  

  

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

 

8.1 Tarjotun kokonaisuuden laajuus 
 

 Vertailussa 10 pistettä kokonaisuuden laajuudesta saa yritys, jonka tarjoukseen sisältyy eniten 

määriteltyjä sovelluksen ja taustajärjestelmän ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet on listattu 

liitteessä Kehitysjono.xls.  Vertailussa yhden (1) hintapisteen saa yritys, jonka tarjoukseen sisältyy 

vähiten määriteltyjä ominaisuuksia. Saman määrän ominaisuuksia tarjonneet saavat saman 

määrän pisteitä. Maksimipistemäärä tarjotun kokonaisuuden laajuudesta on 10 pistettä.  

 

Tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tarjouksessa luetellut kehitysjonon ominaisuudet tarjouksessa 

esitetyllä hinnalla. 

 

8.2 Tarjotun toteutussuuunnitelman laatu 
 
Suunnitelman laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Toteutussuunnitelman sisällöllinen laatu, toteutettavuus ja työn toteuttamisen 

suunnitelmallisuus, aikataulu (0–5 pistettä) 

- Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista ja avoimen 

lähdekoodin käyttämisestä (0–5 pistettä).  

- Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen (0–5 pistettä) 

 

Jokaisen kohdan (3 kohtaa) pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset 

laatupisteet. Maksimipistemäärä laadusta on 15 pistettä. 
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8.3 Pisteet yhteensä 
 
Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 25 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. 

 

Tilaaja voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan 

poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei 

tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. 

9. 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, tulee se olla erillisellä liitteellä ja siitä on 

tarjouksessa erikseen mainittava. Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi salattavat liitteet ja tiedot. 

 

10. Tarjouksen jättäminen  
 
Toimitettavat asiakirjat ja niiden lähettäminen 
 
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. 

Tarjous ja tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.  

 

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä pdf-muodossa kuten alla on määritelty. 

 
Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 
 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 16.11.2020 kello 12.00 mennessä. 
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Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen 

maarit.vehvilainen@tampere.fi .  

Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Tampere.Finland -hiilijalanjälkilaskuri”. 

 

Tarjouksen voimassaolo  
 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi kuukautta jättöpäivästä. 

 

11. Tilaajavastuu 
 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käytettäessä 1233/2016. 

 

12. Kysymysten esittäminen ja kysymyksiin vastaaminen 
  

Kysymyksiä tarjouspyynnöstä tai tarjouksen laadinnasta voi esittää viimeistään 6.11.2020. 

Kysymykset tulee joko esittää internetsivun keskusteluosuudessa osoitteessa: 

https://projektit.smarttampere.fi/hankinta/tarjouspyynto-liikkumisen-hiilijalanjalkilaskuri tai 

lähettää sähköpostitse osoitteeseen maarit.vehvilainen@tampere.fi.   

  

Kaikki kysymykset julkaistaan ja niihin vastataan internetsivun keskusteluosuudessa osoitteessa: 

https://projektit.smarttampere.fi/hankinta/tarjouspyynto-liikkumisen-hiilijalanjalkilaskuri.   

  

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin 

ainoastaan kootusti edellä kuvatulla tavalla.  

 

13. Hankinnan rahoitus 
 

Hankinta tehdään osana STARDUST-projektia, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin 

Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094).  
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Projektissa kehitetään vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ICT-ratkaisuja mm. sähköisen 

liikenteen, älykkään ulkovalaistuksen, kiinteistöjen lämmön kysyntäjouston sekä uusien 

asuinalueiden energiantuotannon teemoista. STARDUST on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi 

Tampere.Finland -sovellusta.  

 

 
 

 


