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ILMOITTAUTUMISKUTSU OULUN KAUPUNGIN INTRANETIN JA SÄHKÖISTEN TYÖTILOJEN MÄÄRITTELYÄ JA 
TOTEUTUSTA SHAREPOINT 2013 -TEKNOLOGIALLA KOSKEVAAN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNAN 
TARJOUSKILPAILUUN. 
 

 

 
1. Yleistä 

Oulun kaupungin konsernipalvelujen tietohallinto ja viestintä pyytää yrityksiä ilmoittautumaan ” 

Asiantuntijapalvelun hankinta koskien Oulun kaupungin intranetin ja sähköisten työtilojen määrittelyä ja 

toteutusta SharePoint 2013 -teknologialla” -hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun. Kilpailutus 

järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tässä 

hankintailmoituksessa ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Lisätietoja Oulun kaupungin organisaatiosta ja 

toimintaympäristöstä on saatavilla internet-osoitteesta www.ouka.fi 
Oulun kaupunki on toteuttanut konseptisuunnitelman uudesta intranetistä, ja tämä alustava 

tarjouspyyntö käsittää konseptisuunnitelman pohjalta tehtävän tarkennetun toiminnallisen 

vaatimusmäärittelyn ja teknisen vaatimusmäärittelyn laatimisen Oulun kaupungin toiminta- ja 

teknologiaympäristöihin sekä intranetin ja työtilojen toteuttamisen. 

 

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittamaan 15.02.2013 mennessä halukkuutensa osallistua 

tarjouskilpailuun sekä esittämään pyydetyt asiakirjat ja selvitykset toiminnastaan. 

Oulun kaupunki valitsee osallistumishakemusten perusteella vähintään viisi (5) ehdokasta neuvotteluihin, 

ellei kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita ole vähemmän. 

Neuvotteluissa käydään läpi niitä vaatimuksia ja tavoitteita, joita Oulun kaupungilla intranetille ja 

työtiloille on ja minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja neuvotteluihin osallistuvilla yrityksillä on tarjottavana. 

 
2. Hankintamenettely 

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely.    

Neuvotteluissa käydään läpi, mitä vaatimuksia ja tavoitteita Oulun kaupungilla intranetille ja sähköisille 

työtiloille on ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia neuvotteluihin osallistuvilla yrityksillä on tarjottavana.  

http://www.ouka.fi/


  3(17) 

INTRANET-TARJOUSPYYNTÖ 

Asiatunnus/Dnro KEHA 6456/2012 

 

 

Hallintokunta Konsernipalvelut/tietohallinto 

Postiosoite PL 1, 90015 Oulun kaupunki 

 www.ouka.fi 

   

 

Alustavan suunnitelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa täsmennetään hankinnan kohteen 

kokonaisuus, toisessa vaiheessa täsmennetään hankinnan kohteen teknisiä ratkaisuja sekä osallistujilla 

mahdollisesti olevia ratkaisuja.  Kolmannessa vaiheessa käsitellään sopimusehtoja.  

 

Tässä alustavassa tarjouspyynnössä haetaan ensisijaisesti SharePoint 2013 -osaajaa, määrittely- ja 

suunnittelu- ja toteutusasiantuntijaa. Vaatimusmäärittelyä ei kyetä laatimaan tarkasti koko 

kokonaisuudelle ilman valitun teknologian tuntemusta ja osaamista. Muutos nykytilanteeseen Oulun 

kaupungilla on kohtalaisen suuri, eikä vaatimuksia ja vaikutuksia teknologiaympäristöön kyetä 

ennakoimaan riittävän tarkasti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä asiantuntijapalveluiden ja 

ohjelmointityön hankinta. Hankintailmoitus ja alustava tarjouspyyntö on julkaistu 15.01.2013 HILMA-

palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 

Osallistumishakemus ja alustava tarjous tulee toimittaa suomen kielellä, ja neuvottelumenettelyssä 

neuvottelut käydään suomen kielellä. Tekniset dokumentit voivat olla englanninkielisiä, mutta kaikki 

toiminnalliset dokumentit tulee olla suomen kielellä. 

 
3. Asiakirjojen julkisuus 

 

Osallistumishakemus ja alustava tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai 

ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän 

tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot tulee ilmoittaa 

erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. CD/DVD-levylle tai USB-muistitikulle tallennetussa 

tarjouksessa salassa pidettävät tiedot pyydetään erottamaan julkisesta osuudesta tallentamalla ne omaan 

kansioon ja nimeämällä kansio ”Luottamukselliset”. Tarjouksen hinta tai alennusprosentti eivät ole 

liikesalaisuuksia. 

 

4. Nykytilan kuvaus 

Oulun kaupungin viestintä vastaa nykyisestä intranet Akkunasta ja sen sisällöstä, koordinoi 

sisällöntuotantoa ja ohjeistaa ja neuvoo intranetin käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Kaupungilla on 

päätoiminen intranet-päätoimittaja sekä verkkosuunnittelija, jonka tehtävistä osa liittyy intranetin 

ylläpitoon ja toimintaan. Lisäksi kaupungin eri toimialojen viestintävastaavat tai muut nimetyt 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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vastuuhenkilöt vastaavat omien toimialojen intranet-sivuista. Yhteensä toimialakohtaisia intranetejä on 

tällä hetkellä 22 kpl. Nykyinen elinkaarensa lopussa oleva intranet on toteutettu Microsoft-teknologialla, 

MS Content, vuonna 2005. Nykyisen intranetin ongelmakohtia ovat muun muassa huono tiedon 

löytyminen, huonosti toimiva haku sekä julkaisujärjestelmän vanhanaikaisuus ja monimutkaisuus. 

 

Nykyiset työtilat on toteutettu MS Windows Sharepoint Services 3.0 -teknologialla, Management Server 

2002 (sp2) ja MS Windows Sharepoint Services 3.0. 

Jatkossa tavoitteena on yksi konseptoitu ja tuotteistettu työtilaratkaisu. Pääsy työtiloihin halutaan 

järjestää intranetin kautta. 

 
5. Hankinnan kohteen kuvaus 

 

Hankinnan kohteena on toteuttaa Oulun kaupungin intranet ja työtilat SharePoint 2013 -teknologialla ja 

siihen liittyvä suunnittelu-, määrittely- ja toteutustyö.  Oulun kaupungilla on Microsoft enterprise-

lisenssointi. Tilaaja vastaa kaikista Microsoft-lisenssihankinnoista. 

 

Tässä hankintailmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on määritelty Oulun 

kaupungin intranetille asetettavat tavoitteet ja vaatimukset. Intranetille haetaan kustannustehokasta 

ratkaisua SharePoint 2013 -julkaisualustalla. Intranetin ja työtilojen kokonaisuudessa pyritään 

hyödyntämään nykyisiä Oulun kaupungin muita viestintäratkaisuja ja tietoteknisiä ympäristöjä 

mahdollisimman pitkälle ilman räätälöintejä, mm. Exchange, Lync. Vaatimuksia voidaan joiltakin osin 

muuttaa, mikäli toimittajalla on tarjottavana toimivampi ratkaisu.  

 

Vuoden 2012 aikana uuden intranetin valmisteluvaiheessa on toteutettu konseptisuunnittelu 

teknologiariippumattomasti, eli siinä ei ole otettu kantaa siihen, millä teknologialla intranet tullaan 

toteuttamaan. Konseptisuunnitelma on lähtökohtana uuden intranetin toteutukselle. 

 

 Konseptisuunnitelma auditoitiin, ja tavoitteena oli hakea intranetille Oulun kaupungin 

teknologiaympäristöön mahdollisimman hyvin sopivia teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Johtopäätöksenä  on 

päädytty toteuttamaan uusi intranet ja työtilat SharePoint 2013 -teknologialla. Uusi intranet tulee 



  5(17) 

INTRANET-TARJOUSPYYNTÖ 

Asiatunnus/Dnro KEHA 6456/2012 

 

 

Hallintokunta Konsernipalvelut/tietohallinto 

Postiosoite PL 1, 90015 Oulun kaupunki 

 www.ouka.fi 

   

 

olemaan pääasiassa Oulun kaupungin prosessityöntekijöille suunnattu viestinnällinen intranet. 

Tietotyöläisille tarkoitettu vuorovaikutteinen ja työprosesseja sekä verkostotyötä tukeva ratkaisu tulevat 

olemaan työtilat. Toteutus vaiheistetaan ja suunnitellaan yhdessä valitun toimittajan kanssa. 

 

Konseptisuunnitteluprosessin aikana suunniteltiin valittujen sivustojen sisältörakenne ja käyttöliittymien 

rautalankamallit. Rautalankamallit esitetään tämän tarjouspyynnön liitteissä, ja ne toimivat suuntaa 

antavana ja vaatimusmäärittelyn lähtökohtana. Toiminnallisuuksien sijoittelu rautalankamalleissa on siis 

suuntaa antava; sijoittelusta keskustellaan toimittajan kanssa toteutusvaiheessa mahdollisimman 

käytettävän ratkaisun löytymiseksi.  Syvemmälle menevä käyttöliittymäsuunnittelu tehdään 

toteutusvaiheessa yhdessä toimittajan kanssa. 

Käyttöpalvelu tulee asentaa Oulun  Tietotekniikka liikelaitoksen konesaliin. Tässä valittava toimittaja 

vastaava myös teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta Oulun kaupungin tietotekniseen ympäristöön. 

 

Hakutoiminto on nostettu yhdeksi tärkeimmistä uuden intranetin toiminnallisuuksista. 

Konseptisuunnitelmassa on alustavia hakunäkymiä, jotka vaativat merkittävästi edellytyksiä 

taustatoiminnallisuuksilta toteutuakseen.  Tarjoajalta edellytetään vahvaa osaamista hakuteknologioista 

ja niiden suunnittelumalleista.   

 

Intranetin sisällölle ja toimintaympäristölle konseptisuunnittelun tuotoksena syntyneet ja esitetyt 

alustavat vaatimukset on kuvattu tämän dokumentin liitteissä:   

 

LIITE 1 Konsepti 

LIITE 2 Käyttäjätarinat 

LIITE 3 Rautalangat ja käyttöliittymät 

 

Tarjouksissa toteutus tulee jakaa alustavassa projektisuunnitelmassa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa toteutetaan viestinnällinen inranet ja toisessa vaiheessa tietotyöläisten vuorovaikutteiset 

työtilaratkaisut. 

Molemmissa toteutuksissa merkittävää on, että ratkaisu tukee käyttöä erilaisilla päätelaitteilla sekä 

liikkuvaa työtä ajasta ja paikasta riippumatta. 
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Toimittaja vastaa myös käyttöliittymien ja visuaalisen ilmeen suunnittelusta Oulun kaupungin graafisen 

ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä tilaajan kanssa.  

 

Tavoitteena on valita projektille yksi toimittaja, joka voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita, mutta joista 

valittu toimittaja vastaa kuin omasta työstään. Tarkempi toimeksianto ja sen laajuus sovitaan projektin 

alkaessa tehtävässä lopullisessa projektisuunnitelmassa. 

Toimittajan tulee tarjota riittävä määrä asiantuntijan työpanosta tilaajan käytettäväksi. Asiantuntijoiden 

osaaminen ja määrä tullaan tarkentaa lopullisessa tarjouspyynnössä. Mahdollisten alihankkijoiden 

asiantuntijoista tulee ilmoittaa vastaavat tiedot. 

 

Toteutuksen osakokonaisuudet on alustavasti määritelty seuraavasti. 

 

Projektinhallinta: 

A. Laatia projektisuunnitelma tilaajan antamien reunaehtojen mukaisesti, aikataulu kohdassa 6. 

B. Projektin läpiviennin organisointi. 

 

Määrittelyvaiheen tehtävät: 

C. Tilaajan konseptisuunnitelman pohjalta tarkennetun teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen ja 

tarkennettu käyttöliittymäsuunnittelu, jossa määrittely jaetaan viestinnälliseen intranetiin ja 

työtilaratkaisuun. 

D. Teknisen käyttöympäristön arkkitehtuurisuunnittelu ja kapasiteetti- ja käyttöpalveluvaatimusten 

kuvaaminen. 

Toteutusvaihe: 

E. Tekninen toteutus kohdan C mukaisesti. 

F. Asennus ja käyttöönotto Oulun Tietotekniikan konesaliin kohdassa D kuvattujen vaatimusten 

mukaisesti. 

G. Sisällöntuottajien ja ylläpitäjien kouluttaminen.  
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6. Aikataulu 

 

Intranetin toteuttamisen alustava aikataulu on seuraava: 

 

Määrittelyt:  5/2013 – 8/2013 

Toteutus:   9/2013 – 12/2013 

 

Työtilojen toteuttamisen alustava aikataulu on seuraava: 

 

Alustava määrittely:  8/2013-9/2013 

Tarkennettu määrittely:  9/2013 - 10/2013 

Toteutus:  12/2013-2/2014 

 

Tarkemmat päivämäärät sovitaan aloituspalavereissa. 

 

7. Toteutusprojekti 

 

7.1. Suunnittelu ja vastuunjako 

 

Kun toimittaja on valittu, tehdään konseptisuunnitelman pohjalta projektisuunnitelma, vaiheistus 

toteutukselle ja tarkka aikataulu. Tämän jälkeen identifioidaan, mitä vaatimusmäärittelystä voidaan 

toteuttaa SharePoint 2013:n valmiilla komponenteilla, joita konfiguroimalla voidaan saavuttaa tilaajan 

tavoitteet ja arvioidaan ohjelmointia vaativat komponentit.  Yhteiset dokumentointikäytännöt sovitaan 

projektisuunnitteluvaiheessa. Toteutettavat osat/vaiheet priorisoidaan ja toteutetaan 

prioriteettijärjestyksessä. Tekemisessä suositaan ketteriä menetelmiä, jolloin rakenteilla olevasta 

kokonaisuudesta ja/tai se osista saadaan palautetta käyttäjiltä. 
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Toimittajan tehtävänä on kokonaisprojektissa vastata kokonaisuuden hallinnasta, tehdä lopullinen 

vaatimusmäärittely ja sen pohjalta tekninen määrittely Oulun kaupungin tekniseen ja toiminnalliseen 

käyttöympäristöön sekä vaatimusten mukainen toteutus ja käyttäjien kouluttaminen. 

 

Tilaajan tehtävänä toteutusprojektissa on koordinoida työnjakoa toimittajan ja Oulun kaupungin eri 

asiantuntijoiden ja yksiköiden välillä.  Tilaajan puolelta osallistuvat kaikki tarvittavat asiantuntijat, ja 

yhdessä käydään läpi mahdollisten tarkennusten varalta teknologia-arkkitehtuuri. 

 

Tilaaja huolehtii intranetin sisällöntuotannon organisoinnista ja sisällöntuotannosta sekä koekäytöstä 

(pilottikäyttäjät) ja palautteen keräämisestä. 

 

7.2. Takuu ja vastuut 

 

Tavoitteena on, että toimittaja vastaa SharePoint 2013:n käyttöönotosta kaupungin tekniseen 

ympäristöön sekä edellytysten määrittämisestä ja toteuttamisesta intranetin käyttöönottoon saakka.  

 

7.3. Käyttöympäristö 

Oulun kaupungilla on käytössä Microsoft-tuotteet ja toimittajan tulee toteuttaa tarvittavat integroinnit. 

Lisenssien hankinta ei kuulu tämän kilpailutuksen kustannuksiin. 

 

7.4. Hyväksymiset 

Toimittajalle vastuutetut intranetin ja työtilojen toteutusvaiheet hyväksytään katselmointipalavereissa. 

Palavereissa mahdollisesti syntyvissä ristiriitatilanteissa tilaaja arvioi tuotokset ja päättää 

menettelytavoista tilanteen korjaamiseksi. 

 

7.5. Dokumentointi 

Dokumentaatio tehdään Oulun kaupungin Ottila-työtilaan yhteisesti sovittavassa muodossa. 

 

8. Osallistumishakemukset; tarjoajien valintaperuste- ja arviointikriteerit 
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Oulun kaupunki edellyttää kilpailutukseen osallistuvilta ehdokkailta rahoituksellista ja taloudellista 

luotettavuutta sekä riittävää ammatillista pätevyyttä. 

Vain kelpoisuusehdot täyttävien yritysten osallistumishakemukset vertaillaan ja pisteytetään. Ehdokkaat, 

jotka eivät täytä kelpoisuusedellytyksiä, suljetaan pois tarjouskilpailusta, eikä niille lähetetä 

neuvottelukutsua eikä tarjouspyyntöä.  

 

Kelpoisuusedellytykset täyttävistä ehdokkaista valitaan neuvotteluvaiheeseen osallistumishakemusten 

perusteella ja liitteessä 8 PISTEYTETTÄVÄT VERTAILUKRITEERIT yksilöityjen ja maksimipisteytyksen 

mukaisesti vähintään viisi (5) eniten saanutta ehdokasta. Maksimipistemäärä on 90. 

 

8.1. TARJOAJAN KELPOISUUTTA OSOITTAVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOITA EI PISTEYTETÄ: 

 

Taloudellista tilannetta ja rahoitusta koskevat voimavarat: 

 

Tiedot eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Tarjoajan on toimitettava osallistumisilmoituksen 

yhteydessä tilaajavastuulain 1233/2006 (laki tilaajan selvitys-velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käytettäessä) mukaiset selvitykset:  

 

a) Todistus siitä, että ehdokas on sijoittumismaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin, 

kaupparekisteriote. 

b) Todistus yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 

arvonlisävelvollisten rekisteriin. 

c) Sijoittumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että ehdokas on täyttänyt 

velvollisuutensa maksaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisia veroja.  

d) Ehdokkaan tilinpäätöstiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tuloslaskelma, tase ja  toimintakertomus. 

e) Todistukset lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 

f) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
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Taloudellista tilannetta ja rahoitusta koskevat voimavarat tulee tarkentaa tämän dokumentin liitteessä 5 

”TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET”. Täytettävä lomake, joka liitetään 

osallistumishakemukseen. 

 

Tarjoajan referenssit vähimmäisvaatimukset: 

 

a) Ehdokasyrityksellä tulee olla vähintään kolme (3) vastaavaa onnistunutta referenssitoteutusta 

kokonaisuudesta, joka sisältää intranet- tai internet-projektin vaatimusmäärittelyn ja teknisen 

määrittelyn ja toteutuksen toteutettuna SharePoint 2010 - tai 2013-teknologialla 

 

Vastaavana referenssinä pidetään mille tahansa yli 30 000 asukkaan kaupungille tai kunnalle, 

kuntayhtymälle, valtion viranomaiselle tai valtion liikelaitokselle tehtyä hankinnan kohdetta vastaavaa 

toimitusta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. 

 

Referenssejä koskevat tiedot tulee täyttää liitteeseen 6 ”TARJOAJAN REFERENSSIT”. Täytettävä lomake, 

joka liitetään osallistumishakemukseen. 

 

Tarjouspyynnössä vaadittujen selvitysten perusteella tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen 

ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 

toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 

 

8.2. TARJOAJAN KELPOISUUTTA OSOITTAVAT VALINTAKRITEERIT, JOTKA PISTEYTETÄÄN: 

 

A: Ehdokkaan referenssit vähimmäisvaatimukset ylittävältä osalta; 

maksimipistemäärä 20 pistettä 

 

Osallistumishakemusten vertailussa pisteytetään ehdokasyrityksen referenssit vähimmäisvaatimukset 

ylittävältä osalta.  
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 Referenssejä (vähimmäisvaatimusten lisäksi) 2 tai vähemmän, pisteitä 5 

 Referenssejä (vähimmäisvaatimusten lisäksi) 3-4, pisteitä 10 

 Referenssejä (vähimmäisvaatimusten lisäksi) 5 tai enemmän, pisteitä 20 

 

Vastaavana referenssinä pidetään mille tahansa yli 30 000 asukkaan kaupungille tai kunnalle, 

kuntayhtymälle, valtion viranomaiselle tai valtion liikelaitokselle tehtyä hankinnan kohdetta vastaavaa 

toimitusta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. 

 

Tiedot ilmoitetaan liitteessä 8 ”REFERENSSI JA VERTAILUKRITEERITLOMAKE”. Täytettävä lomake, joka 

liitetään osallistumishakemukseen. 

 

B: Ehdokkaan aiempiin referenssitoimituksiin sisältyneet osiot: 

maksimipistemäärä 20 pistettä 

 

Osallistumishakemusten vertailussa pisteytetään ehdokasyrityksen intranet- ja internet-toimituksiin 

sisältyneet osiot, jotka on yksilöity liitteessä 8 ”REFERENSSI JA VERTAILUKRITEERITLOMAKE”. Täytettävä 

lomake, joka liitetään osallistumishakemukseen. 

 

Kunkin osion kohdalla tulee ilmoittaa referenssin tilaajan nimi ja yhteyshenkilö sekä sopimuksen 

pääasiallisin sisältö. Hankintayksikkö tarkistaa tarvittaessa referenssin. Yksilöimättömiä tai epäselviä 

referenssejä ei huomioida pisteytyksessä. 

 

C: Laatujärjestelmä 

maksimipistemäärä 20 pistettä 

 

 Mikäli ehdokasyrityksellä on sertifioitu laatujärjestelmä, pisteitä saa 10 

 

 Mikäli ehdokasyrityksellä sertifioituja osaajia, joiden osaaminen on hankinnan kohdetta 

vastaavaa, pisteitä saa 10. 
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Liite 8 ”REFERENSSI JA VERTAILUKRITEERILOMAKE”.  Täytettävä lomake, joka liitetään 

osallistumishakemukseen. 

 

D: Ammatillinen pätevyys 

maksimipistemäärä 30 pistettä 

 

Ehdokkaalla on oltava kokemusta hankinnan kohdetta vastaavista toimituksista.  

Tarjoajan on osoitettava, että toimitusprojektissa toimivilla henkilöillä on riittävä kokemus, edellytykset ja 

ammattitaito toimia hankittavan kohteen käyttöönotossa, ja että tarjoajalla on käytettävissä riittävä 

määrä tarjoajan omia henkilöresursseja projektin vastuu- ja asiantuntijatehtävissä. 

 

Ehdokasta koskevat valintakriteerit, maksimipistemäärä on 30 pistettä, ovat: 

A: Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista toiminnallisesta 

vaatimusmäärittelystä:  

 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 4 

 7 tai yli case/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 5 

 

B: Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista sekä teknisestä määrittelystä: 

 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 4 

 7 tai yli case/ henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 5

        

C: Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista intranet- ja internet-

toteutuksista. 

 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 3 

 7 tai yli casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 4 
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D: Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla projektipäällikkökokemusta hankinnan kohdetta 

vastaavasta kokonaisuudesta (sisältänyt vaatimusmäärittelyn, teknisen vaatimusmäärittelyn sekä sen 

käyttöönottoprojektin). 

 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 3 

 7 tai yli casea/henkilö, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 4 

 

E: Projektiin osoitetuilla asiantuntijoilla tulee olla näyttöä seuraavista osaamisalueista: 

 

 SharePoint 2013, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 Microsoft-teknologioiden tuntemus, tarkennetut tiedot liitteeseen 7  pisteet 2 

 Teknisen määrittelyn ja teknologia-arkkitehtuurin osaaminen, tarkennetut tiedot liitteeseen 7

       pisteet 2 

 Käytettävyys ja/tai käyttöliittymäsuunnittelu, tarkennetut tiedot liitteeseen 7 pisteet 2 

 Exchange-integraatiot, tarkennetut tiedot liitteeseen 7   pisteet 2 

 Kuntasektorin ja niiden prosessien tuntemus, tarkennetut tiedot liitteeseen 7 pisteet 2 

 

Ammatillisen pätevyyden vaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 7 TARJOAJAN 

ASIANTUNTIJAHENKILÖT. Täytettävä lomake, joka liitetään osallistumishakemukseen. 

      

     KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ 90 PISTETTÄ 

 

 

9. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit 

 

Neuvottelujen jälkeen Oulun kaupunki toimittaa mukana oleville ehdokkaille lopullisen tarjouspyynnön. 

Lopullisten tarjouspyyntöjen valintaperusteena on kokonaistaloudellisen edullisuus, jota arvioidaan 

seuraavasti:  

A. Laadulliset kriteerit 65 pistettä 
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B. Kokonaiskustannukset 35 pistettä 

 

Kokonaiskustannukset suhteutetaan seuraavalla laskentakaavalla: 

Tarjoajan vertailupisteet = halvimman tarjoajan hinta/tarjoajan hinta * painoarvo (35). 

 

Kokonaiskustannukset lasketaan projektin kokonaisuudesta ilman lisenssimaksuja. Kokonaiskustannuksiin 

tulee sisältyä kaikki toteutuksesta aiheutuvat kulut, myös majoitus-, matka- ja päivärahakulut. 

Hinnat 

Lopullisessa tarjouspyynnössä esitettävässä hinnoittelussa pyydetään ilmoittamaan hinnat kohdassa 5 

”Toteutuksen osakokonaisuudet on alustavasti määritelty seuraavasti” esitetyn 

vaiheistuksen mukaan sekä asiantuntijoiden työpäivän hinnat sekä vaiheeseen tarvittava työmäärä. 

Kokonaiskustannuksiin tulee sisältyä kaikki toteutuksesta aiheutuvat kulut, myös majoitus-, matka- ja 

päivärahakulut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. 

Hinta tulee olla koko toteutusprojektin ajan sama. Laskutuslisiä, toimituslisiä yms. lisiä ei hyväksytä. 

 

 

10. Ehdotus projektisuunnitelmaksi 

 

Tarjoukseen tulee liittää ehdotus projektisuunnitelmaksi sekä alustava aikataulusuunnitelma. 

Projektisuunnitelmasta arvioidaan toimittajan asiantuntemusta ja valmiuksia osallistua kyseiseen 

intranet- projektiin sekä suunnitelman soveltuvuutta tilaajan tarpeisiin. 

Projektisuunnitelmassa ja alustavassa aikataulussa tulee esittää projektin vaiheistus, 

projektiorganisaatioon nimetyt henkilöt, heidän vastuunsa ja työmääräarvio koko toteutukselle. 

 

11. Tukipalvelu käyttöönoton jälkeen 

 

Tuki- ja ylläpitopalvelu hinnoitellaan euroa/kk. Tukipalvelulla tarkoitetaan toimittajan tilaajan nimetyille 

henkilöille toimittamaa neuvontaa, perehdytystä, ongelmanratkaisua sekä palvelupyyntöjen 

toteuttamista ja muita vastaavia toimia. Ylläpitopalvelulla tarkoitetaan SharePoint 2013 -järjestelmään ja 
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sillä toteutettavan intranet- ja työtilaratkaisuihin kohdistuvaa virheen korjausta, parannusten ja 

päivitysten tekoa sekä teknisestä alustasta johtuvien päivitystarpeiden toteuttamista. 

Tarjoajan tulee käyttää ylläpitopalvelun toteuttamiseen Oulun Tietotekniikan käyttöpalvelua ja -

ympäristöä.  

 

12. Vaihtoehtojen esittäminen ja osatarjoukset 

 

Neuvottelumenettelyn aikana tarjoajat voivat esittää vaihtoehtoja tarjouksen sisältöön. Alihankkijoiden 

käyttö on sallittua, samoin tarjoajakonsortioiden muodostuminen. Alihankkijoita voi nimetä vielä 

neuvottelumenettelyn aikana, mutta edellytys alihankkijoiden hyväksymiselle on, että ne täyttävät 

tarjouskilpailussa asetetut vähimmäisvaatimukset. Lopullisessa tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan 

mahdollisesti käyttämät alihankkijat. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin 

omastaan. 

 

13. Yhteenveto toimitettavista tiedoista 

 

Ehdokkaiden tulee toimittaa seuraavat tiedot ja asiakirjat:  

a) Pyydetyt viranomaisselvitykset ja todistukset; vähimmäisvaatimukset. 

b) Kuvaus tai tiedot toimittajan laatujärjestelmästä. 

c) Tiedot projektiin tarjottavista asiantuntijoista.  

d) Asiantuntijoiden referenssit vastaavista tai vastaavantyyppisistä toimituksista  

sekä: 

e) Ehdotus projektisuunnitelmaksi.  

f) Ehdotus tukipalvelusopimukseksi toimitusprojektin päätyttyä.  

g) Sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi. 

 

Tarjous liitteineen tulee olla suomenkielinen.  

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. 
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14. Osallistumishakemuksen voimassaoloaika ja luottamuksellisuus 

 

Osallistumishakemukset ja kaikki tarjousasiakirjat, poissulkien liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävät 

asiakirjat, ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen. Jos jokin osallistumishakemuksesta sisältää 

tarjoajan mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista tietoa, tulee tällainen 

materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite ”LUOTTAMUKSELLINEN”. 

Sitovien osallistumishakemusten tulee olla voimassa 30.5.2013 asti. Myöhästyneitä 

osallistumishakemuksia ei oteta huomioon. Osallistumishakemuksen on oltava suomenkielinen. 

 

15. Osallistumishakemuksen toimittaminen 

 

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään 15.02.2013 kello 15 sekä USB-muistitikulla että 

kirjallisesti osoitteeseen: 

 

Oulun kaupungin kirjaamo, Oulu10 

Torikatu 10 

 PL27 

 90015 Oulun kaupunki 

 

Kuoreen merkintä ”Tarjous, intranet” sekä tarjoajan nimi. 

 

16. Lisätiedot ja kysymykset 

 

Mahdolliset hankintaa koskevat lisäkysymykset on esitettävä 31.01.2013 klo 15.00 mennessä Intranet-

projektipäällikkö Kaisa Kekkoselle kaisa.kekkonen@ouka.fi.  Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa 

viite ”Intranet: Lisätietopyyntö”.  

Kaikki kysymykset kootaan yhteen ja niihin vastataan siten, että niistä ei käy ilmi kysymyksen esittäjän 

yritystä tai nimeä. 

mailto:kaisa.kekkonen@ouka.fi
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Kaikkiin 31.01.2013 klo 15.00 mennessä tulleisiin kysymyksiin vastataan tarjoajan osoittamaan 

sähköpostiin 6.2.2013 mennessä. 

 

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ei tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin vastata 

puhelimitse. 

 

17. LIITTEET 

 

LIITE 1:  Ouka_Konseptisuunnitelma 

LIITE 2:  Ouka_käyttäjätarinat 

LIITE 3: Rautalangat ja käyttöliittymät 

LIITE: 4 Oulun kaupungin tekninen toimintaympäristö 

LIITE 5: Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 

LIITE 6: Tarjoajan referenssit_vähimmäisvaatimukset 

LIITE 7: Tarjoajan asiantuntijahenkilöt 

LIITE 8: Referenssi ja vertailukriteerit 

 

 

 


