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Yleistä hankintayksiköstä
Tampereen korkeakoulusäätiö sr, joka toimii Tampereen yliopistona (TAU),
aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto (TaY) ja TTY-säätiö sr
(Tampereen
teknillinen
yliopisto,
TTY)
yhdistyivät.
Tampereen
korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n (TAMK)
muodostavat yhdessä uuden korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat
tekniikka, terveys ja yhteiskunta.
Hankinnan kohde
Tarjouspyynnön tavoitteena on kehittää Peltodata-ohjelmistoon seuraavia
toiminnallisuuksia:
1. Kirjautuminen: Automatisoidaan uuden käyttäjän rekisteröinti.
2. Kirjautumisen jälkeen tapahtuvat automatisoidut toiminteet:
o Satelliittidatan vyöhykekartat ja mittauspisteet
o Ilmakuvat
o Lidar-kartat
Tarkempi kuvaus löytyy liitteestä.
Hankinta tapahtuu PeltoAI-hankkeen kautta.
Toimittajan on hyvä eritellä tarjouksessaan mahdolliset yleiskäyttöiset
Oskariin integroitavissa olevat osat siten, että niistä selviää onko koodi
mahdollista integroida Oskariin (core) tai pidetäänkö ne yhteisöllisesti
ylläpidettävinä osina (community).
Toiminnallisuudet tulee asentaa Peltodata-palvelimelle, jossa Oskariohjelmisto pyörii Docker-alustalla. Asennustyö toteutetaan yhteistyössä
Tampereen yliopiston ja tarjoajan kanssa. Tarvittava tuki ja ohjeistus uusien
ominaisuuksien käyttöönottoon ja konfigurointiin tulee olla saatavilla.

Tarjousasiakirjan sisältö
Tarjouksessa tulee eritellä vähintään kehittämiskohteiden kokonaisuuden ja
tuntihinnoittelun hinnat, jotta tarjouksen hinta pystytään pisteyttämään.
Tarjouksessa tulee yleisellä tasolla kuvata kehittämiskohteiden toteutusta,
jotta tarjous pystytään sisällöllisesti ja laadullisesti pisteyttämään.
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Tarjouksessa tulee kertoa mahdolliset referenssit Oskari-alustaan liittyen,
jotta tarjouksen Oskari-osaaminen pystytään pisteyttämään.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa toimittamisen aikataulu eli sopimuskausi.
Tarjouksessa tulee ilmetä tarjouksen voimassaoloaika.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa Toimittajan perustiedot kuten nimi, postiosoite,
www-osoite, y-tunnus ja yhteyshenkilön tiedot.
Tarjouksessa on hyvä eritellä mahdolliset yleiskäyttöiset Oskariin
integroitavissa olevat osat siten, että niistä selviää onko koodi mahdollista
integroida Oskariin (core) tai pidetäänkö ne yhteisöllisesti ylläpidettävinä osina
(community).

Tarjousten valintaperusteet
Tarjouksia arvioidaan seuraavin vertailuperustein ja painoarvoin:
Hinta 40%. Sisältö ja laatu 40%. Kokemus Oskari-alustasta 20%.
Tilaajalla on päätösvalta valita tarjouksesta kaikki tai tietyt eritellyt
kehittämistoimenpiteet.
Tarjousten toimittaminen ja lisätiedot
Sitovat tarjoukset tulee jättää kirjallisesti viimeistään 21.3.2021 klo 23.59
mennessä sähköpostiosoitteeseen petri.linna@tuni.fi.
Sähköpostin otsikkona tulee olla merkintä:
Tarjous/Peltodata-palvelun kehittäminen/”tarjoajan nimi”.
Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa edellä mainittu.
Hankinnassa noudatettavat lait ja ehdot
Tarjousten tulee olla voimassa 1.5.2021 saakka.
Hankinnan tuotokset julkaistaan avoimena lähdekoodina.
Hankinta on hankintalain ulkopuolelle jäävä pienhankinta.
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja, JYSE
2014 PALVELUT.
Toimittaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Toimittaja täyttää sopimussuhteen
alkaessa ja sopimuksen voimassaoloaikana tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006,
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tilaajavastuulaki) tarkoittamat velvoitteet. Lähtökohtaisesti ilman Tilaajan
suostumusta, alihankkijoiden käyttäminen on kiellettyä.
Hankintayksikkö arvioi tarpeen henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen
(DPA) laatimiselle sekä tietoturvaa koskeville vaatimuksille.
Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla perustellusta syystä
hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Lisäksi sillä on oikeus hylätä
tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Myöhästyneitä
tarjouksia ei oteta huomioon.
Hankinta-asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjousasiakirjat tulee laatia
siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Mahdolliset liike- ja
ammattisalaisuuksia sisältävät asiat tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä, jossa
merkintä ”luottamuksellinen”. Tarjoushintaa koskeva tiedot ovat aina julkisia.
Tarjouksiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja käsitellään Tampereen
korkeakoulusäätiö sr:n käytäntöjen mukaisesti.
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto)

Jyrki Vuorinen
Dekaani

Liitteet

Kehittämiskohteiden ja tuntihinnoittelun tarkennus
JYSE 2014 PALVELUT, Huhtikuu 2017 Päivitysversio
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