Jämsek Oy on Jämsän kaupungin omistama elinkeino- matkailu- ja aluekehittämisyhtiö. Jämsä
sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, 92 km Tampereelta pohjoiseen, 58 km Jyväskylästä
etelään. Jämsä tunnetaan mm. UPM:n paperitehtaista, Patrian ilmailuteollisuudesta sekä
Himoksen matkailukeskuksesta. Jämsässä on lisäksi monipuolista koulutustarjontaa ja aktiivista
pienyrittäjyyttä.
TARJOUSPYYNTÖ
11.2.2015

Jämsän pk-avainyritysten kehittämistarvekartoitus
Tausta
Hallin varuskunnan alue yrityksineen on luonut Jämsän seudulle merkittävän ilmailuosaamisen ja
elinkeinotoiminnan keskittymän. Hallin varuskunnan toiminnot lakkautettiin v. 2014 alusta lukien
osana puolustusvoimien rakennemuutosta. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Jämsästä
on siirtynyt noin 200 työpaikkaa muualle, lisäksi UPM Jokilaakson tehtaiden henkilöstö vähenee yli
130 työpaikalla kuluvan vuoden aikana. Työpaikkavähennysten lisäksi välilliset taloudelliset
menetykset ovat merkittäviä. Uusia työpaikkoja luomaan on perustettu nk. Ilmo – hanke. Osana
Ilmo-hanketta selvitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Jämsän seudulle.
Hankinnan kuvaus
Jämsän pk-avainyritysten kehittämistarvekartoitus

Hankkeen tavoite:







Tarkoituksena on saada selville Jämsän kasvuun ja kehittymiseen tähtäävien yritysten
täsmällisemmät kehittämistavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet jotta myyntiä ja
kansainvälistymistä voidaan lisätä.
Saada selville henkilöstön osaamiseen ja määrään liittyvät lyhyen ja pitkän tähtäimen
tarpeet
Saada selville Jämsän kasvuyritysten yhteistyökumppaniyrityksiä joilla on laajentumishalua
ja jotka voisivat sijoittaa toimintojaan Jämsään.
Yritetään saada selville minkälaisia yrityksiä tulisi saada Jämsään, haetaan kasvuyritysten
näkemyksiä.
Kohderyhmänä valmistavat yritykset tai yritykset joiden palvelut on pitkälti tuotteistettuja
mm. palvelumuotoilun kautta.

Jämsek Oy
Seppolantie 5
FI-42100 Jämsä
Y-tunnus 0961268-7

Puh. 040 712 2645
yrityspalvelut@jamsek.fi
www.jamsek.fi




Kartoitus toimii taustana yksittäisten yritysten kehittämishankkeille tai yritysten
yhteishankkeille esiin nousevan kehittämisteeman perusteella.
Kartoitus toimii taustana myös mahdolliselle Jämsän kasvuohjelmalle /
selviytymisohjelmalle jolla turvataan olemassa olevia työpaikkoja.

Toimenpiteet:






Haastatellaan Jämsän kasvukykyiset yritykset n. 40 kpl sekä mahdollisesti haastattelujen
perusteella esiin nousevat paikkakunnan ulkopuoliset yhteistyöyritykset arviolta 10 kpl.
Ennen haastattelukierrosta järjestetään verkostoitumistapahtuma / sparraustilaisuus johon
hankitaan kasvuyrittäjyysasiantuntija / verrokkiyritys joka laajentanut toimintaansa (ns.
hengenluoja). Samalla kohderyhmäyrityksille avataan tehtävän kartoituksen sisältöä ja
tarkoitusta sekä haastattelujen kautta avattavia teemoja.
Haastattelujen perusteella järjestetään klinikoita, joissa yksittäisten yritysten
kehittämistarpeet viedään toimenpidesuunnitteluun
Kartoituksen ja haastattelujen tuloksena syntyy raportti ja toimenpide-ehdotukset joita
tullaan hyödyntämään jatkossa yritysten kehittämistyössä

Aikataulu: 1.4. – 30.7.2015
Selvitystyön aloitus huhtikuun alussa, kartoitustyö valmiina kesäkuun loppuun ja loppuraportti
heinäkuun loppuun mennessä.


Selvitys/Kartoitus on ILMO-hankeen rahoitusraamissa arvioitu olevan korkeintaan 28.000
euron hankinta. Asiantuntijatyön tuloksena on raportti. Selvitys toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä toimeksiantajan sekä toimeksiantajan kokoaman asiantuntijaryhmän kanssa.
Toimeksiantoon sisältyy 3 kpl tapaamisia toimeksiantajan luona (aloitusneuvottelu,
seurantaneuvottelu, raportin esittely). Selvityksen kautta syntyvät kontaktit tullaan
hyödyntämään jatkossa.

Tarjouksen sisältö
Tarjouksen tulee sisältää selkeä kuvaus toimeksiannon toteuttamisesta työsuunnitelmana, jossa
otetaan kantaa miten selvitys toteutetaan. Työsuunnitelmasta on käytävä ilmi, käytetäänkö
alihankintaa ja miten. Suunnitelmassa on otettava kantaa, miten syntyvä kontaktiverkosto jää
toimeksiannon päätyttyä toimeksiantajan käyttöön.
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Tarjouksesta tulee käydä ilmi:









Asiantuntijatyön kokonaishinta
Asiantuntijatyön päivähinta
Arvio matkakuluista ja
Muut mahdolliset kustannukset eriteltyinä (esim. materiaalikulut)
Arvio työhön käytettävästä ajasta
Työn alkamis- ja päättymisajankohta
Työhön käytettävät henkilöresurssit (myös alihankkijoiden osalta) sekä
Kuvaus palvelun toteuttavien henkilöiden osaamisesta ja CV:t

Hankintamenettely
Hankinta on osa Ilmo - hankkeen toteutusta ja se tapahtuu tarjouskilpailun perusteella. Kyseessä
on kansallisen kynnysarvon alittava (30 000 €) hankinta.
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjouspyynnössä esitettyjen
valintaperusteiden mukaisesti. Osatarjouksia ei hyväksytä. Toimeksiantaja pidättää itsellään
oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostilla tarjouskilpailuun osallistuneille.
Tähän tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat julkisesti nähtävissä hankintapäätöksen jälkeen.
Tarjoajan on selkeästi merkittävä "salassa pidettävä" niihin asiakirjoihin, jotka tarjoaja katsoo
julkisuuslain mukaisiksi liike- ja ammattisalaisuuksiksi. Itse tarjous on julkinen. Julkisuuslain 24 §:n
1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, mikäli tiedon antaminen aiheuttaisi
elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Yleisesti liike- ja ammattisalaisuudelta edellytetään,
että tieto osaamisesta tai teknisestä ratkaisusta sisältää jotakin uutta. Liike- ja
ammattisalaisuutena ei voida pitää tietoa, joka on yleisesti tunnettu tai saatavilla julkisista
lähteistä. Tarjouksen kokonaishinta on julkinen tieto.
Hankintaperusteet
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jos joku seuraavista seikoista täyttyy:
- Tarjous on saapunut liian myöhään.
- Tarjous on vajavainen tai virheellinen tai ei muutoin vastaa tarjouspyyntöä.
- Tarjous on toimitettu muuhun kuin tarjouspyynnössä pyydettyyn sähköpostiosoitteeseen
- Tarjoajalla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.
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Tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen
Suomessa. Tarjoaja on konkurssissa, keskeyttänyt liiketoimintansa tai asetettu
selvitystilaan.
Tarjoajalle on vahvistettu akordi, velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma
Jos em. toimenpiteitä koskeva hakemus on vireillä.
Jos riippumattomuuden periaatteet eivät toteudu

Tarjoajaa voidaan pyytää esittämään pankin tai muun luottolaitoksen antama
lausunto, selvitys vastuuvakuutuksesta, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut
tilinpäätösasiakirjat. Edelleen tarjoajaa voidaan pyytää esittämään selvitys tarjouksen
toteutuksesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä,
käytettävistä teknisistä apuvälineistä tai tarjoajan suunnitelmista käyttää alihankkijoita.
Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka soveltuu parhaiten
toimeksiannon toteuttamiseen. Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta arvioitaessa otetaan
huomioon seuraavat tärkeysjärjestyksessä esitetyt valintaperusteet. Arvioinnin perusteella saatava
maksimipistemäärä on 100 pistettä:
Työsuunnitelma
Vastuuhenkilöiden osaaminen
Hinta

40 pistettä
30 pistettä
30 pistettä

Työsuunnitelma, painoarvo 40 pistettä
Palvelun tarjoajan toimittamaa työsuunnitelmaa arvioidaan sen selkeyden, yksityiskohtaisuuden,
laajuuden, tarjouspyyntöön vastaavuuden ja tarpeisiin vastaamisen osalta.
Vastuuhenkilöiden osaaminen; painoarvo 30 pistettä
Palvelun tarjoajan osaamisessa arvostetaan erityisesti organisaation ja liikkeenjohdon kehittämisen
osaamista, alan selvityksiä, näyttöjä liiketoimintaosaamisesta sekä kykyä toteuttaa vastaavia
selvityksiä.
Hinta; painoarvo 30 pistettä
Halvin hinta saa 30 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan oheisen kaavan mukaan,
missä V= vertailtava hinta ja H = halvin tarjous.
= 30 – 30(V-H)
V
Tarjouksen toimittaminen ja lisätiedot
Yksilöidyt kirjalliset tarjoukset liitteineen pyydämme toimittamaan sähköpostilla 17.3.2015 klo 12
mennessä osoitteeseen marko.leppanen@jamsek.fi.
Sähköpostiviestin otsikkokenttään merkintä: Kehittämistarvekartoitus.
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Huomioimme ainoastaan em. sähköpostiosoitteeseen määräaikana saapuneet tarjoukset. Tarjoajan
on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa.
Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietopyynnöt tulee toimittaa 9.3.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
marko.leppanen@jamsek.fi. Kaikkiin lisätietopyyntöihin vastataan kirjallisesti sähköpostitse
12.3.2013 mennessä.
11.2.2015
JÄMSEK OY
Marko Leppänen
yrityspalvelupäällikkö
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