TARJOUSPYYNTÖ AUTO- JA TIEMUSEO MOBILIAN ”TIETÄ KANSALLE” PERUSNÄYTTELYN SUUNNITELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
1. TILAAJA
Tilaajana on Mobilia säätiö sr. (Y-tunnus 0617853–9). Lisätietoja Tilaajasta on saatavilla verkko-osoitteesta:
www.mobilia.fi.

2. HANKINNAN KOHDE
Hankinnan kohteena on tieliikenteen alan valtakunnallisen vastuumuseo Mobilian tuleva pysyvä näyttely
(jäljempänä myös ”perusnäyttely”) nimeltään ”Tietä kansalle”. Näyttely käsittelee suomalaisen
tienrakentamisen, -pidon ja käyttämisen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Näyttely toteutetaan vuosien
2020–2022 aikana siten, että näyttely avataan yleisölle tavoitteen mukaan maaliskuussa 2022.
Hankinnalle asetetut tarkemmat vaatimukset ilmenevät tämän tarjouspyynnön liitteistä.
Hankintamenettelyn lopputuloksena Tilaaja valitsee yhden (1) Toimittajan (jäljempänä myös ”Tarjoaja”),
jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen.
Hankinta kattaa
•
•
•
•
•

näyttelyn graafisen, visuaalisen, arkkitehtonisen ja rakennesuunnittelun;
näyttelyn digitaalisten sisältöjen suunnittelun ja toteutuksen sekä sovellusten tuottamisen;
näyttelytekniikan suunnittelun, hankinnan ja asennukset sekä tarvittavien näyteltyjen tai muuten
tuotettujen esitysten tuotannon;
näyttelyrakenteiden toteutuksen ja asennuksen; näyttelyyn sijoitettavien esineiden asennuksen
(yhdessä Tilaajan kanssa) sekä
edellä mainittujen aineellisten ja aineettomien tuotteiden ylläpitosuunnitelman.

Tarjoaja tuottaa kaikki yllä luetellut kokonaisuudet Tilaajan hyväksymällä tavalla (kokonaispalvelu).
Tilaaja tuottaa näyttelyn käsikirjoituksen ja tietosisällöt, tieliikenteen alaan kuuluvan asiantuntemuksen
erityisissä kysymyksissä, näyttelyssä näytteille asetettavat museo-objektit sekä näyttelyrakenteissa ja
kohteissa käytettävät muut kuin museo-objektina tallennetut esineet (yhdessä Tarjoajan kanssa sovittavalla
tavalla).
Hankinnan enimmäisarvo on 130 000 € (alv 0 %).

Hankinnalla tuotettavaan näyttelyyn kohdistuvat vaatimukset esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja
kestävän kehityksen tavoitteista on esitetty liitteessä 1. Näyttelyn sisältöä ja periaatteita on kuvattu
liitteessä 2.
Hankintapäätöksen nojalla laadittava sopimus ei tuota valituksi tulleelle toimittajalle yksinoikeutta laitteiden,
digitaalisten sisältöjen tai rakenteiden tuotantoon, toimitukseen tai asennukseen.

3. SOPIMUSKAUDET JA PROJEKTIN AIKATAULU
Tilaajan tavoitteena on solmia hankintasopimus valituksi tulleen tarjoajan kanssa mahdollisimman pian
hankintapäätöksen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen kalenterivuoden 2020 päättymistä.
Hankintasopimuksen mukaiset velvoitteet tulevat voimaan sopimuksen allekirjoittamisella.
Hankintasopimuksen voimassaolo päättyy, kun kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteet on toteutettu
hyväksyttävästi loppuun, sopimuksessa määritetty aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden takuuaika on
päättynyt ja sopimuksessa määritettyjen vastikkeellisten ylläpitopalveluiden osalta sovittu aika on päättynyt.

Pysyvän ”Tietä kansalle” -näyttelyn hankkeen aikataulu on:
1: Hankintamenettely 16.9.-31.12.2020
-

tarjouspyynnön jättäminen 16.9.2020

-

tarjousten jättäminen viimeistään 30.10.2020 mennessä

2: Suunnitteluprosessi valitun Toimittajan kanssa
-

käynnistyy hankintasopimuksen solmimisen myötä

-

näyttelyn yleissuunnittelu valmiina viimeistään 31.5.2021 mennessä

3: Tarkentava suunnittelu ja näyttelytuotanto Toimittajan suunnittelemassa aikataulussa siten, että
näyttelytoteutus on valmis, tarkastettu ja luovutettu Tilaajalle 18.2.2022 mennessä.
4. Näyttelyn ylläpito hankintasopimuksen mukaisesti. Näyttelyn kesto on seitsemän (7) vuotta
valmistumisesta siten, että viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua avaamisesta varaudutaan päivittämään
näyttelytekniikkaa ja sisältöjä Tilaajan esittämien tarpeiden mukaisesti. Näyttelyn päivittämisestä
aiheutuvista kustannuksista sovitaan Tilaajan ja Toimittajan kesken erikseen.
Näyttelylle varattava tila sijaitsee museon keskusrakennuksen sisääntulon ja vaihtuvien näyttelyiden välissä
ja se on avoimena Tilaajan henkilöstölle sekä yleisölle näyttelytuotannon aikana. Toimittaja sitoutuu
noudattamaan Tilaajan esittämiä vaatimuksia tilan käytettävyydelle muuta kuin näyttelytuotantoa varten.
Tarjoaja sitoutuu noudattamaan Tilaajan antamia ohjeita työ-, tila-, henkilö-, esine- ja asiakasturvallisuuden
suhteen.

5. Tilaaja maksaa Tarjoajan tuottamat palvelut hankintasopimuksessa sovittavalla maksuaikataululla.

4. HANKINTAMENETTELY
Kyseessä ei ole julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittama julkinen
hankinta.
Tarjoaja voi toimia yksin tai muodostaa konsortion nimettyjen yritysten kanssa täyttääkseen
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Valituksi tullessaan tarjoaja edustaa tällöin konsortiota solmittavassa
hankintasopimuksessa.
Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.
Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Hankinta-asiakirjat on laadittu suomen ja englannin kielillä, jolloin myös tarjous tulee jättää suomen tai
englannin kielellä. Koko näyttelyhankkeen ajan kaikessa vuorovaikutuksessa on käytettävä joko suomen tai
englannin kieltä, alihankkijat mukaan lukien.
Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä ja hylätä poikkeuksellisen alhaiset
tarjoukset.

6. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS
Tilaaja on asettanut tarjoajille niiden rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä
teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on velvollinen toimittamaan Tilaajalle omasta ja alihankkijoidensa
puolesta tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä 22.12.2006/1233) 5§ mukaiset selvitykset (kts. Liite 1 kohta 1).
Tilaaja varaa oikeuden sulkea tarjouskilpailusta soveltumattomaksi katsomansa tarjoajan Liitteessä 1
kohdassa 2 kuvatuilla perusteilla.

7. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTE
Tarjoukset käsittelee Tilaajan nimeämä ja koolle kutsuma arviointiraati. Arviointiraadin työskentely ei ole
julkista.
Tilaaja tekee arvioinnin perusteella hankintapäätöksen.

Hankintapäätös tehdään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävien tarjousten kesken noudattaen seuraavia
kriteereitä:
1) kokonaistaloudellisesti edullisin hinta 60 %
2) laadullinen sisältö (Tarjoajan esitys näyttelyn vaatimusten täyttämiseksi sekä referenssit) 40 %

Kohtaa 2) arvioidaan (muun muassa) seuraavilla laadullisilla mittareilla:
-

digitaalisten sisältöjen innovatiivisuus ja vuorovaikutteisuus

-

digitaalisten sisältöjen lisäarvo näyttelyn tavoitteille

-

näyttelytilan innovatiivinen hyödyntäminen

-

alustava visuaalinen teema

-

alustavan suunnitelman laajennettavuus digitaalisina sisältöinä ja fyysisinä elementteinä

-

erityisen kohdeyleisön (nuoret) huomioiminen alustavassa suunnitelmassa

8. LISÄKYSYMYKSET
Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät tarkentavat, kirjalliset suomen- tai englanninkieliset kysymykset on
toimitettava sähköpostiosoitteeseen anni.antila@mobilia.fi viimeistään 2.10.2020 klo 12.00 (Suomen aikaa)
mennessä. Otsikoikaa viestinne ”Lisäkysymys: Tietä Kansalle”.
Tilaaja vastaa ainoastaan sähköpostitse esitettyihin lisäkysymyksiin. Tarjoajan tasapuolisen ja syrjimättömän
kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin, kuten puhelintiedusteluihin, ei voida vastata.
Tilaaja pyrkii toimittamaan lisäkysymykset ja niihin annetut vastaukset 9.10.2020 kello 16.00 (Suomen aikaa)
mennessä kaikille sitä pyytäneille.

9. TARJOUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN
Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
•

Tarjouksen hinta (alv 0 %) ja toimitusehdot

•

Mahdollisen konsortion osalliset yritykset

•

Alustava näyttelyidea: Visio ja työnimi (sekä mahdollinen visualisointi)

•

Kuvaus, miten toteutuksella vastataan näyttelyn vaatimuksiin (esitetty liitteessä 2) sekä
arviointikriteereihin (kohdassa 7)

•

Työlle, tarvikkeille ja rakenteille annettavat takuut

•

Ylläpitosuunnitelma, jossa Tarjoaja kuvaa näyttelyn elinkaaren aikaiset tukitoimet vastuineen ja
rajapintoineen

•

Liitteen 1 kohtien 1–5 edellyttämät selvitykset

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteissä edellytetyn mukainen. Tarjouksen on
sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa tarvittavat tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan
omia tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja tai muita vakiosopimusehtoja.
Tarjous on jätettävä viimeistään 30.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä sähköpostitse
osoitteeseen anni.antila@mobilia.fi
Tarjouksen saapuminen kaikkine vaadittuine liitteineen asetettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan
omalla vastuulla. Tilaaja hylkää myöhästyneet tarjoukset, eikä hyväksy muilla kuin pyydetyllä tavalla
toimitettuja tarjouksia.
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kuuden (6) kuukauden ajan tarjouspyynnössä määrätystä tarjouksen
viimeisestä jättöpäivästä lukien.

10. SÄHKÖINEN TIEDOKSIANTO JA HANKINTAPÄÄTÖS
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen
päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.
Hankintapäätökseen ei voi hakea muutosta.

11. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Tarjousasiakirjat eivät ole julkisia. Tilaaja ei luovuta tarjousasiakirjoja tai niiden kolmansille osapuolille.

12. ALLEKIRJOITUS

Kangasalla

14.9.2020
Heidi Rytky
Toimitusjohtaja
Mobilia säätiö sr

LIITTEET
1. Hankinnan periaatteet
2. Tietä kansalle – yleinen kuvaus (erillinen)

LIITE 1

Hankinnassa noudatettavat periaatteet
1.

Tilaajavastuulain 5 § edellyttämät tiedot ja selvitykset:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999)
20 b §:n 1 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.
Muun kuin Suomeen rekisteröidyn Tarjoajan tulee toimittaa 1 momentissa tarkoitetut vastaavat tiedot
yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai
muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava 1 momentin 1 ja 3
kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja
yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus.

2. Tilaaja varaa oikeuden sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan,
1) joka on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja on vahvistetulla
akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty;
2) jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu 1 kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä;
3) joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen;
4) joka on laiminlyönyt edellä kohdassa 1 kuvatun velvollisuuden;
6) joka on tehnyt muiden toimittajien kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua;
7) jonka eturistiriitaa hankintamenettelyssä ei voida tehokkaasti poistaa muilla toimenpiteillä;

9) jonka suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä
tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa;
10) joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle tässä
luvussa tarkoitettuja tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen;
11) joka on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti hankintayksikön päätöksentekoon, saamaan
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi saada perusteetonta etua hankintamenettelyssä tai
tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai
tarjouksen valintaa koskeviin päätöksiin.

3. YK:n Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteet (sovellettavat) - United Nations Agenda
2030 Sustainable Development Goals (applicable)
Tarjouksesta tulee käydä ilmi, miten Tarjoaja aikoo varmistua YK:n Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden
täyttymisestä seuraavien tavoitteiden osalta:

Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä
työpaikkoja.
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and
decent work for all
Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster
innovation
Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
Goal 10. Reduce inequality within and among countries

Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable
development

4. Saavutettavuus ja esteettömyys
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin
organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta,
jotka sen piiriin kuuluvien digipalvelujen – eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten – tulee täyttää:
•
•
•

Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Kyse on 49 kansainvälisen Web
Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset
puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa. Tarjolla on myös työkalu selosteen täyttämiseen.
Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten.
Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.

Näyttelyn rakenteellinen esteettömyys tulee toteuttaa kuten Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä (241/2017) edellyttää.

