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1 Perustiedot

Hankintayksikkö on 28.6.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia dialogis
ten keskustelujen fasilitoinnista kolmessa (3) paikallisessa demokratiatapahtumassa se
kä optiona yhden (1) vuorovaikutteisen kyselytunnin yhteydessä oikeusministeriön 
koordinoiman Suomi 100 - Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen 
puitteissa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa ilman arvonlisäveroa tavara-ja pal
veluhankinnoissa) alittava pienhankinta, eikä hankittavasta palvelusta ole olemassa so
veltuvaa puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestelmää (DPS). Tarjouspyyntö 
toimitettiin seuraaville toimittajille:

Akordi Oy 
Aretai Oy
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry 
Inforglobe Oy

Tarjouspyyntöön liittyviä tarkentavia kysymyksiä oli mahdollista esittää sähköpostitse 
viimeistään 31.7.2017. Määräaikaan mennessä hankintayksikölle ei esitetty tarkentavia 
kysymyksiä, eikä ilmoitettu yhteystietoja kysymys-vastaus -koosteen toimittamiseksi. 
Määräajan jälkeen (1.8.2017) esitettiin yksi tarkentava kysymys, johon hankintayksikkö 
vastasi samana päivänä.

2 Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan tuli ilmoittaa tarjouksessaan tarjouspyynnössä eri
teltyjen palveluiden hinnat ilman arvonlisäveroa tarjouspyynnön liitteenä 4 olleella hin- 
talomakkeella laskennallisten hinnoitteluperusteiden mukaisesti. Tarjoajan hintalomak-
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keella esittämien hintojen tuli sisältää kaikki palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta 
aiheutuvat kustannukset.

Hankintayksikkö varasi itselleen oikeuden neuvotella valitun toimittajan kanssa palve- 
luosioiden toteutuksesta, niiden laajuudesta ja tarvittavien asiantuntijoiden määrästä, 
eikä sitoutunut välttämättä tilaamaan kaikkia tarjouspyynnössä yksilöityjä palveluosioi- 
ta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista valitaan tarjouspyynnön kohdassa 2 esitetyt 
vähimmäisvaatimukset täyttävä, tarjouspyynnön mukainen, painotetulta vertailuhin- 
naltaan halvin tarjous. Vertailuhinnaltaan halvin toimittaja valitaan sopimustoimittajak- 
si.

Määräaikaan 7.8.2017 klo 16.15 saatiin tarjous yhdeltä tarjoajalta, Akordi Oy:ltä. Tarjo
us todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Saapunut tarjous avattiin 8.8.2017. Tarjouksen avaamistilaisuudessa olivat läsnä Liisa 
Männistöjä Pirjo Auvvin.

Akordi Oy:lle esitettiin 8.8.2017 pyyntö neuvotella hankintayksikön kanssa hankinnan 
yksityiskohdista ja neuvottelun perusteella tarkentaa tarjoustaan. Neuvottelu toteutet
tiin 16.8.2017 ja Akordi Oy:n tarkennettu tarjous saatiin 18.8.2017.

3 Tarjoukset

4 Tarjousten avaaminen

5 Tarjousten tarkentaminen

6 Tarjousten vertailu ja hinta

Koska tarjouksia saatiin vain yksi, tarjousten vertailua ei voitu tehdä.

Akordi Oy:n tarjous oli 38 500 euroa.
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