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Linnan Kehitys Oy, I-laakso 2030 –hanke
TARJOUSPYYNTÖ 6.8.2019
Iittala Village brändisuunnitelman mukaisten verkkosivujen toteutus ja sisällöntuotanto
1.Taustaa:
Iittalan Lasimäellä (www.iittalalasimaki.fi) vierailee vuosittain n. 100.000 vierailijaa ja
kasvupotentiaalia uskotaan olevan enemmän. Vierailijamäärä halutaan tuplata 2030 mennessä,
vierailijoiden alueella viipymää pidentää sekä matkailukylän ympärivuotista vetovoimaa lisätä.
I-laakso 2030 –hankkeessa on tiivistetty Iittalan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja laadittu pts
suunnitelmat Lasimäen alueen ulkoalueiden kehittämiseksi sekä Iittala Village –brändin
kehittämiseksi. Iittala Village kokoaa yhteen laajemmin Iittalan ja lähialueiden matkailutarjonnan
kuin vain Lasimäen yritykset ja tarjonta. Suunnitelmat löytyvät http://linnan.fi/i-laakso2030/i-laaksokonkretiaa-kootusti/
Suunnitelmien toimeenpanoon liittyy myös tämä tarjouspyyntö Iittala Village –brändin mukaisten
verkkosivujen toteuttamisesta ja Iittalan matkailukylän matkailutarjonnan kokoamisesta yhteen
paikkaan sekä sivuston ylläpidon ehdotus jatkossa yritysten yhteistyönä ilman hankevaroja.
2.Tarjouspyynnön mukaiset tehtävät
- Toteutetaan word pressillä tai muulla soveltuvalla avoimen lähdekoodin ohjelmalla Iittala Village –
brändin ilmeen mukainen verkkosivusto korvaamaan ja laajentamaan nykyiset Lasimäen verkkosivut
http://www.iittalalasimaki.fi/ matkailukylän toimijoiden yhteisiksi sivuiksi. Sivuston tulee olla
yhteensopiva ja linkitetty Hämeenlinnan kaupungin matkailusivujen kanssa,
https://www.hameenlinna.fi/matkailu-ja-tapahtumat/.
- sivustolle tulee tuoda vähintään Lasimäen nettisivujen nykyiset sisällöt lisättynä Iittala Villagen
muulla olemassa olevalla matkailutarjonnalla + tapahtumakalenteri sekä huomioida sivuston
mahdolliset jatkokehittämismahdollisuuksien valmiudet (esim. verkkokauppa)
Sivuston rakenne- ja lay out –ehdotus tulee hyväksyttää ennen toteutusta Iittalan Lasimäen
kauppiasyhdistys ry:n hallituksella, Linnan Kehityksellä, Fiskarsilla ja Lasimäen kiinteistöyhtiöllä.
Yhteyshenkilöt: juha.karkkainen@kultasuklaa.fi; pia.niemikotka@linnan.fi;
kati.tiitola@linnan.fi;tuija.aalto-setala@fiskars.com; ari.mielty@linnan.fi
- uusi sivusto ei saa jäädä Hämeenlinnan kaupungin tai Linnan Kehityksen päivitys- ja ylläpito vastuulle, vaan sivuston päivityksestä tulee tehdä yhteistyösopimus Lasimäen kauppiasyhdistyksen
kanssa elokuun aikana (+ alueen muut matkailuyritykset pyrkiä saamaan mukaan). Mikäli
yhteistyösopimusta ei elokuun aikana synny, sivuston päivityksen tulee voida jatkua Lasimäen
kauppiasyhdistyksen ja kiinteistöyhtiön vastuulla
- tämän tarjouspyynnön mukainen työ tulee olla valmis 30.8.2019 mennessä
3.Tarjoajalta vaaditut edellytykset
-

Tarjoavan yrityksen tulee olla hoitanut lakisääteiset velvoitteensa ja verot
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Tarjouksessa tulee esitellä työn toteuttavat henkilöt vastuutehtävineen ja liitteeksi cv:t –
avainhenkilöillä tulee olla riittävä ammattitaito työn toteuttamiseksi laadukkaasti. Työlle
tulee nimetä vastuullinen yhteyshenkilö.
Tarjoajalla tulee olla aiempaa kokemusta verkkosivustojen toteuttamisesta, minkä
osoittamiseksi liitteeksi 1-3 aiempaa soveltuvaa referenssiä
Tarjouksesta tulee ilmetä mahdolliset alihankintana teetettävät osat. Tarjoaja vastaa
alihankkijoiden työstä kuin omastaan.
Tarjoajalla tulee olla tekniset valmiudet toteuttaa tehtävä 15-30.8. – toteutussuunnitelmalla
todennettava
Tarjoajalla tulee olla intressiä jatkaa sivuston päivittämistä ja sisällöntuottamista syyskuusta
eteenpäin yhteistyössä Iittalan yritysverkoston kanssa yrittäjävetoisesti. Mikäli sopimukseen
ei päästä elokuun aikana, sivuston päivitys jatkuu Lasimäen kauppiasyhdistyksen ja Lasimäen
kiinteistöyhtiön toimesta. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan sitoutuminen jatkoehdotuksen
työstämiseen ja neuvottelemiseen Lasimäen kauppiasyhdistyksen kanssa elokuun aikana.

4.Tarjous
Tarjouksesta tulee selvitä kohdassa 3 vaaditut asiat ml. liitteet.
Tarjoukseen tulee sisällyttää ostopalvelun toteutussuunnitelma ajalle 15.8.-30.8.2019:
- tekniset tiedot sivuston toteuttamiseksi (domain, käytettävät ohjelmat, palvelin jne ja näistä
syntyvät pakolliset kulut päivittäjälle per kk ja vuosi)
- alustava ehdotus Iittala Village –verkkosivujen rakenteesta ja toiminnoista sekä layoutista
- toimenpiteet ja tavoitellut tulokset sisällöntuotannolle ajalle 15-30.8.
- referenssit 1-3 kpl aiemmista toteutetuista sivustoista
- tarjouksesta tulee myös ilmetä tarjoajan sitoumus valmistella elokuun aikana
yhteistyöehdotus Lasimäen kauppiasyhdistyksen kanssa sivuston ylläpidosta ja
sisällöntuotannosta ja rahoituksesta jatkossa yritysvetoisesti yhteistyössä alueen yritysten
kanssa koskien ainakin loppuvuotta 2019. Mikäli yhteistyösopimusta ei synny, Lasimäen
kauppiasyhdistys ja kiinteistöyhtiö jatkavat sivujen ylläpitoa yritysten kanssa.
5.Tarjousten valintakriteerit
Tarjoukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: Laatu 60% ja hinta 40%.
Se tarjous voittaa, joka saa arvioinnissa eniten pisteitä.
1. Laatukriteerit 60% koostuen seuraavista:
1a) työsuunnitelma, 40%
Tarjoukseen liitetyn toteutussuunnitelman sisältö, vastaavuus tilaajan tarpeisiin ja toteutustapa
1b) referenssit, 20%
Tarjoukseen tulee liittää aiempia toteutuksia soveltuvista verkkosivuista referenssinä 1-3 kpl
Erinomainen = 10 p, täyttää odotukset hyvin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa Iittala Villagen
verkkoviestinnälle
Hyvä 5p= täyttää vaatimukset hyvin
Soveltuva 1p= täyttää vähimmäisvaatimukset
2. Kokonaiskustannukset 40%
Työn kokonaishinta sisältäen kaikki kulut alv 0 + alv.
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10 p – edullisin tarjous
5 p – seuraavaksi edullisin tarjous
1 p – kallein tarjous
Tarjousten arvioijat:
Linnan Kehitys, Pia Niemikotka, kehittäjä; i-laakso2030
Lasimäen kauppiasyhdistys ry, pj Juha Kärkkäinen, Kultasuklaa Oy
6.Tarjouksen jättäminen ja käsittelyn aikataulu:
-

Tarjous liitteineen tulee toimittaa maanantaina 12.8. klo 24:00 mennessä sähköisesti
osoitteeseen pia.niemikotka@linnan.fi
Arviointi tehdään Pia Niemikotkan ja Juha Kärkkäisen toimesta ti 13.8.
Päätös ja tilaus Linnan Kehityksen toimesta ke 14.8.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset ja keskeyttää pienhankinta

7. Lisätiedustelut tarjouspyynnöstä
Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee lähettää spostitse ke 7.8. klo 20 mennessä
pia.niemikotka@linnan.fi. Vastaukset esitetään kootusti Linnan Kehityksen i-laakso 2030 –hankkeen
verkkosivuilla http://linnan.fi/i-laakso2030/ torstaina 8.8.
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www.linnan.fi/i-laakso2030

