TARJOUSPYYNTÖ
Pyydämme tarjoustanne Taivassalon kunnan matkailuesitteen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä
painotyöstä. Matkailuesite koskee matkailukautta 2018-2019.
Koko
A4, enint. 32 sivua
Väri
4/4
Painosmäärä Suomi 9 000 kpl
Paperi

Kansi Maxi Satin 170 g, sisällys Maxi Satin 115 g tai vastaava, kansilehdet lakattuina

Tarjouksen toimeksianto
Esitteen pohjatietoina voidaan käyttää Taivassalon vuoden 2016-2017 matkailuesitteen sisältöä, josta
voidaan hyödyntää esitteen rakennetta sekä aiempia yleistekstejä. Esitteen layout, kuvat, haastattelut,
vinkit ja vuosittain vaihtuvat tapahtumat ym. on kuitenkin uusittava kokonaan. Matkailuesitteen visuaalinen ilme viestittää sisältönsä mukaisesti iloista, hauskaa ja aktiivista vapaa-aikaa kauniissa Taivassalon luonnossa ja saaristossa sekä tuo tehokkaasti esiin alueen monipuolista sekä ympärivuotista
matkailu- ja palvelutarjontaa.
Mainostoimisto vastaa esitekokonaisuuden suunnittelusta, taitosta, esitteen painamisesta, laatikkopakkaamisesta ja kuljetuksesta toimeksiantajan ilmoittamiin osoitteisiin. Raakatekstit ja osa kuvamateriaalista tulevat toimeksiantajalta. Kuvien hankkimisesta kuvapankeista tai valokuvaamisesta on sovittava toimeksiantaja kanssa erikseen. Mainostoimisto muokkaa tekstin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
ja markkinalliseksi.
Esite tulee toimittaa toimeksiantajalle pdf –muodossa, ja esite on julkaistava myös sähköisenä Internet-tietoverkossa luettavana lehtenä.
Tarjouksen sisältö
1. Tarjous sisältää aikataulun, työsuunnitelman (kuvaus toteutuksesta) sekä visuaalisen ehdotelman.
2. Tarjous sisältää mahdollisuuden optiona toteuttaa Taivassalon esite päivitysversiona toteuttajan kanssa kausille 2020-2021 ja 2022-2023.
3. Tarjouksesta ilmenee töiden hinta, eriteltyinä:
• Mainostoimiston oma työ (esitteen suunnittelu ja taitto, tekstityöt, kuvankäsittely)
• Painotyöt
• Aloituspalaveri toimeksiantajan tiloissa
• Matkakustannukset
• Muut mahdolliset kustannukset
Vedokset Toteutus sisältää kolmesta viiteen vedoskierrosta, kansilehdestä useampi ehdotus.
Aikataulu Esite on valmis ja toimitettuna viikolla 50/2017
Maksuohjelma Toimeksianto maksetaan kahdessa erässä
1. 50% kun toimeksiantaja on hyväksynyt vedoksen
2. 50 % kun valmis esite on toimitettu toimeksiantajan ilmoittamiin osoitteisiin tarjouspyynnön mukaisesti

Hankintaperusteet
Tarjouksista hyväksytään valintaperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka
soveltuu parhaiten toimeksiannon toteuttamiseen. Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat valintaperusteet. Arvioinnin perusteella saatava maksimipistemäärä on 100 pistettä:
Hinta
Toteutuksen työsuunnitelma
Visuaalinen ehdotelma
Referenssit

20 pistettä
20 pistettä
30 pistettä
30 pistettä

1 Hinta
Tarjouksesta tulee ilmetä hinta eriteltynä (kohta 3.) ja kokonaishinta. Toimeksiantajalla
on mahdollisuus optiona toteuttaa esitteen päivitysversio toteuttajan kanssa kausille
2020-2021 ja 2022-2023.
Tarjouksen hinta vertaillaan vertailukaavan avulla esitteen toteutuksen kokonaishinnasta. Halvin hinta saa 20 pistettä. Muiden tarjousten hankintapisteet lasketaan oheisen
kaavan mukaan, missä V=vertailtava hinta ja H=halvin tarjous. =20-20(V-H)/V
2 Työsuunnitelma ja visuaalinen ehdotelma
Työsuunnitelmaa arvioitaessa painotamme suunnitelman ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja
aikataulua. Visuaalista ehdotelmaa arvioitaessa painotamme ehdotelman luovuutta, uudenlaista ilmettä, omaleimaisuutta ja persoonallisuutta. Sen tavoitteena on nostaa esiin
Taivassalon matkailuvaltteja ja –imagoa.
3 Referenssit
Referenssejä arvioitaessa painotamme referenssien merkittävyyttä ja työn laatua.
Tarjouksista valitaan esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Omia sopimusehtoja ei
voi esittää tarjouksessa. Toimeksiantaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjous on annettava suomen kielellä. Hinta arvonlisäverottomana. Hinnan varaumia, laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Taivassalon
kunta ei maksa tarjouksen tekemisestä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely.
Viivästyminen ja sopimussakko
Mikäli toimitus viivästyy sovitusta aikataulusta, muusta kuin tilaajasta tai ylivoimaisesta
esteestä johtuvasta syystä, toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää toimitukselle tai sen osalle sovitun määräpäivän. Sakko kultakin edellä mainitulta ajanjaksolta
on 5 prosenttia viivästyneen tuotteen tai palvelun kauppahinnasta. Sakko on kuitenkin
enintään 15 prosenttia kyseisestä hinnasta.
Laskutus ja maksuehto

Laskut tulee kohdistaa työn tilanneelle. Laskun tulee vastata arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia. Laskutustiedot www.taivassalo.fi
Laskuttaminen tapahtuu verkkolaskutuksena. Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä
lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista.
Tarjoajalle asetetut vaatimukset
Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) 79 § todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla
ei ole teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat
laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee
muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.

Valitun Tarjoajan tulee antaa viimeistään hankintasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa
taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2017 saakka.

Tarjouksen toimittaminen ja lisätiedot
Pyydämme toimittamaan yksilöidyn tarjouksen liitteineen 31.3.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella xxxx@taivassalo.fi Sähköpostiviestin otsikko: Taivassalo-esite 2018-2019 / TAIV/X/XXXX, Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot.
Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos
tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Tarjoaja vastaa
siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen.
Huomioimme ainoastaan em. sähköpostiosoitteeseen määräaikana saapuneet tarjoukset.
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostilla tarjouskilpailuun osallistuneille.
Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa 17.2.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: vesa.rantala@taivassalo.fi Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Taivassalo-esitteen tarjouspyyntö 2018-2019. Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan Taivassalon kunnan internetsivuilla osoitteessa
www.taivassalo.fi viimeistään 1.3.2017.
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