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Tutustu julkisiin hankintoihin
Etsi ilmoituksia
Täytä ilmoitus

Hankintailmoitus: 
Kansaneläkelaitos : Sähköisen työpöydän hankinta
21.1.2013 10:59
Osallistumishakemukset 21.2.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Kansaneläkelaitos

I kohta: Hankintaviranomainen
I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Kansaneläkelaitos

Postiosoite PL 450

Postinumero 00101

Postitoimipaikka Helsinki

Maa Suomi

Yhteyspiste(et) Palveluosasto

Puhelin +358206341286

Sähköpostiosoite stp.hankintapalvelut@kela.fi

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Virallinen nimi Kansaneläkelaitos

Maa Suomi

Sähköpostiosoite stp.hankintapalvelut@kela.fi

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos

I.3 Pääasialliset toimialat
Sosiaaliturva

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus

II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
Sähköisen työpöydän hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut

II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus
Kansaneläkelaitos (jatkossa: Kela) pyytää IT-palvelujen tuottajia tekemään osallistumishakemuksen Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun
hankintailmoituksen ja julkaistujen asiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Hankinnan
kohteena on Kelan tämän hetkisen arvion mukaan sähköisen työpöytä-ratkaisun määrittelyjen tarkennus, tekninen suunnittelu ja toteutus,
käyttöönotto, tässä tarvittavat tukitehtävät, kuten arkkitehtuurisuunnittelun toteutus sekä erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut ratkaisun
tuotannon aikaisen kehittämisen tueksi. Projektissa toivotaan Kelan tämän hetkisen arvion mukaan käytettävän soveltuvin osin ketteriä
menetelmiä. Ratkaisu toteutetaan Kelan IT-infrastruktuuriin sopivaksi Kelan arkkitehtuurilinjausten mukaisesti. Sähköisen työpöydän
järjestelmäarkkitehtuuri toteutetaan Microsoftin tuotteilla ja niiden päälle mahdollisesti tehtävällä sovelluskehityksellä ja/tai tuotteistetuilla
valmisratkaisuilla.

Kela varaa itselleen oikeuden miltä tahansa osin rajata uudelleen tarjouskilpailun kohdetta tai ehtoja hankintamenettelyn aikana.
Hankinnan kohde määritellään lopullisesti neuvottelujen jälkeen lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö

Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. A-palvelu ryhmä 7 (72000000-5)

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/yleista/
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/hakuohje/
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/yleisia_ohjeita/
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II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei

II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.3. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto
Tiedot ilmenevät hankekuvauksesta ja sen liitteistä.

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat
vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Tiedot ilmenevät hankekuvauksesta ja sen liitteistä.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Tiedot ilmenevät hankekuvauksesta ja sen liitteistä.

III.2.3 Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Tiedot ilmenevät hankekuvauksesta ja sen liitteistä.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne

IV.1.1 Menettelyn luonne
Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.2 Tarjous tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:

4

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ilmenevät hankekuvauksesta.

IV.1.3 Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelussa
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää rajoitetaan asteittain:

Kyllä

IV.2 Ratkaisuperusteet

IV.2.1 Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirjaaineistolle antama viitenumero
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Kela 24/443/2012

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.2.2013 klo 16.00

IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia
suomi (FI)

Muut kielet:

Osallistumishakemuksen liitteet voivat olla englanninkielisiä, jos niitä ei ole saatavana suomenkielisinä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postinumero 00520

Postitoimipaikka Helsinki

Maa Suomi

Puhelin +358295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358295643314

Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
21.1.2013

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164899/Liite+1+Osallistumishakemuslomake.docx

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164900/Liite+1.1+Referenssit.xlsx

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164901/Liite+1.2+K%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4t+alihankkijat.docx

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164902/Liite+1.3+Tekniset+v%C3%A4himm%C3%A4isvaatimukset.xlsx

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164903/Liite+1.4+Ehdokkaan+kyvykkyys_.xlsx

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164905/Liite+2.1.1+K%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4n+havainnekuvat.pdf

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164910/Hankekuvaus+allekirjoitettu.pdf

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164913/Liite+2.2+Kelan+SharePoint+ty%C3%B6tilojen+alustavia+tarpeita.pdf

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/164914/Liite+2.1+Kelan+intranetin+konsepti.pdf
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