
TARJOUSPYYNTÖ 11251-2015 tietopyyntö

TIETOPYYNTÖ / Kirjastoaineiston hintojen vertailun ja hankinnan 
järjestelmä

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö:

Turun kaupunki
0204819-8
Hankinta- ja logistiikkakeskus
Timo Mykrä
Linnankatu 31 /PL 630 (Linnankatu 55 K 28.12.2015 saakka)
20101 Turku
Suomi
puh. +358 505590452
timo.mykra@turku.fi
www.turku.fi/hankinnat

Tarjoukset lähetettävä:

Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta

Hankintayksikön luonne:

Kunta tai kuntayhtymä

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

TIETOPYYNTÖ / Kirjastoaineiston hintojen vertailun ja hankinnan järjestelmä

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

11251-2015 tietopyyntö

Hankinnan kuvaus:

Tämä on tietopyyntö koskien kirjastoaineiston hintojen vertailun ja hankinnan työkalua 
Vaskikirjastojen (yhteistyökunnat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, 
Vehmaa). käyttöön. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tarkentava 
markkinakartoitus eli tietopyyntö. Tietopyyntö ei sido tietopyynnön antajaa tai tietopyyntöön 
vastanneita. 

Turun kaupunki suunnittelee kilpailutusta kirjastoaineiston hintojen vertailun ja hankinnan 
työkalusta 1.1.2017 alkavalle sopimuskaudelle. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on selvittää 
suunniteltuun hankintaan liittyviä asioita. Tavoitteena on kartoittaa hankinnan kohteen 
markkinoita sekä saada kattavasti tietoa saatavuudesta, toimivuudesta, 
toteutusmahdollisuuksista sekä potentiaalisista palveluntarjoajista. Alustavasti on suunniteltu, 
että varsinainen tarjouskilpailu järjestettäisiin alkuvuonna 2016. Tämän tietopyynnön 
perusteella saatavaa materiaalia on tarkoitus hyödyntää varsinaisen tarjouspyynnön 
valmistelussa. 

Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita palveluntarjoajia tutustumaan tietopyyntöön ja 
vastaamaan esitettyihin avoimiin kysymyksiin sekä ilmoittautumaan halukkaaksi osallistumaan 
myöhemmin järjestettäviin markkinavuoropuheluihin, joita voidaan järjestää eri tavoin mm. 
tapaamisilla, puheluilla tai Lync-neuvotteluilla. Tavoitteena on ratkaista tilaajan tarve ja toteuttaa 
kilpailutus mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä 
tietopyynnössä esitetyt kuvaukset/määritykset sido Tilaajaa. Pyydämme palauttamaan 
vastaukset viimeistään 15.1.2015 klo 16.00 mennessä tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin 
kautta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Turun kaupunki pidättää itsellään oikeuden 
esittää tietopyyntöön vastanneille palveluntarjoajille lisäkysymyksiä tai lähettää muita 
tiedusteluja / yhteydenottoja suunnitellun hankinnan valmisteluun liittyen. 

Alustavasti on suunnitteilla, että ennen tarjouspyynnön julkaisua järjestetään yksi tai useampi 
info-/keskustelutilaisuus, joissa tarkoituksena on keskustella esiin nousseista asioista. 
Mahdolliset kutsut tilaisuuteen lähetetään myöhemmin tietopyyntöön vastanneille 
palveluntarjoajille tai muille asiaan liittyville sidosryhmille. 

Kirjastojen hankkima aineisto (lähinnä kirjallisuus, äänitteet, DVD:t yms.) kilpailutetaan 
säännöllisesti. Kilpailutuksessa vertailu perustuu aineiston sen hetkisiin hintoihin. Hinnat eivät 
ole vakaita, sillä vanhan aineiston hinta elää ja uutta hankittavaa aineistoa ilmestyy koko ajan. 
Kullekin aineistoryhmälle voidaan valita yksi toimittaja tai tehdä usean toimittajan puitejärjestely.

Aineiston valintaa ja tilaamista helpottamaan tarvitaan järjestelmä. Puitejärjestelyssä hintojen 
vertailu voidaan tehdä usean toimittajan aineistojen välillä ja valita niistä edullisin. Järjestelmän 
tulee mahdollistaa myös yhden toimittajan aineistokannan selailu ja tilaaminen.

Kirjaston aineistonhankinta ei ole pelkkää kotiinkutsua, vaan siihen liittyy kiinteästi muita 
kirjastotyön prosesseja. Valinnan ja hankinnan järjestelmä on sidoksissa lähes kaikkeen 
muuhun kokoelmatyöhön ja sen järjestelmiin paitsi lainaamiseen. Kertyvää dataa voitaisiin 
käyttää kirjaston tuotannonohjaukseen, hankintojen aiempaa tarkempaan seurantaan, 
tilastointiin ja analysointiin. Kertyvää dataa voitaisiin hyödyntää myös kirjastoaineistojen 
kuvailutyön parempaan ja tehokkaampaan organisointiin. Lisäksi pitää ottaa huomioon 
talousjärjestelmät, johdon järjestelmät, raportointi ja internet. Siksi järjestelmien välisten 
rajapintojen tulee olla avoimia ja standardoituja. 

Kirjaston asiakkaat ja henkilökunta ehdottavat hankittavia teoksia. Kirjastoaineiston hankinnasta 
vastaava henkilö käy läpi ehdotuksia ja kokoaa hankittavan aineiston. Hankinnasta vastaava 
valitsee halvimman hankintapaikan ja tilaa aineiston. Lopputuloksena teos saapuu tilauksessa 
määriteltyihin paikkoihin. Tilaustiedot yhdistyvät luettelointitietoihin ja päivittyvät tarvittaviin 
järjestelmiin. 

Aineiston valintaan ja tilaamiseen kytköksissä olevat tietojärjestelmät:

- kirjaston kokoelmanhallintajärjestelmä
- kirjaston kotisivut, asiakasnäkymä
- kuvailutiedon siirtoon käytettävät järjestelmät
- SAP

Järjestelmällä tulee saavuttaa mm. seuraavanlaisia prosessituloksia kirjastoaineiston tuleviin 
ostoihin:
- valittujen toimittajien aineistolistat tilaajan vertailtaviksi riippumatta toimittajista
- aineistojen keskinäinen hintavertailu minimitiedoilla (sama tuote, alin hinta)
- aineiston valinta
- tietueiden ja tilaustietojen siirtyminen valituista nimekkeistä kirjastojärjestelmään (tällä hetkellä 
kirjastojärjestelmänä on Axiell Finland Oy:n Aurora-kirjastojärjestelmä, jossa formaattina on 
MARC21)
- tilauksen siirtyminen tilaajan valintojen mukaisille toimittajille
- ajantasaisen tiedon saaminen (esim. tilauksen status)
- erilaisia käyttöoikeuksia (esim. katselu, tilaus)
- monipuolinen raportointi

Järjestelmä voitaisiin koota eri osista, jolloin se ei olisi räätälöity pelkästään kirjastoaineistoon. 
Aineiston vertailua eri lähteistä voidaan tehdä muussakin kuin kirjastoaineistossa.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):
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3. Hankinnan taustaa

 

Hankinta ylittää hankintalain 15§:n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 12§:n 
kynnysarvon.

Päänimikkeistö:

72000000-5 (Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki)

Lisäkohde (-kohteet):

48000000-8 (Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät)

48810000-9 (Tietojärjestelmät)

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Ei

Tarjouksen valintaperuste:

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
vertailuperusteet

Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

4. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

Palvelut

Hankintamenettely:

Muu

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei

5. Hankinnan kohteen kriteerit
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Tietopyyntö kirjastoaineiston 
hintojen vertailun ja hankinnan 
järjestelmä / Avoimet kysymykset

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Minkä tyyppinen ohjelmisto 
voisi olla 
tarkoituksenmukainen 
kuvattuun tarpeeseen?

Syötettävä

Oletteko toimittaneet 
vastaavan tyyppistä 
järjestelmää aikaisemmin? 
(järjestelmän ei tarvitse olla 
kirjasto-alalta)

Syötettävä

Voiko ohjelmiston 
kehityksessä käyttää jo 
olemassa olevia 
komponetteja?

Syötettävä

Kuinka joustavasti saadaan 
hoidettua integraatio 
olemassa olevaan 
kirjastojärjestelmään ja 
huomioitaisiin myös jo 
ennakoivasti mahdollisia 
järjestelmämuutoksia sekä 
niiden aiheuttamia 
rajapintatarpeita?

Syötettävä

Kuinka pitkän ajan kyseisen 
järjestelmän 
kokoaminen/rakentaminen 
vaatii?

Syötettävä

Kuinka tarjoajan 
näkökulmasta olisi 
tarkoituksenmukaista järjestää 
koulutus ja kuinka laajaa 
koulutusta arvioidaan 
tarvittavan?

Syötettävä

Mitä tilaajan tulisi ottaa 
huomioon kohteen 
määrittelyssä? 

Syötettävä

Millä vasteajalla tilauksen 
saamisesta näette 
mahdolliseksi toteuttaa 
järjestelmän?

Syötettävä

Voidaanko järjestelmä 
asentaa tilaajan laitteistolle tai 
hankkia SaaS-palveluna, 
ovatko molemmat vaihtoehdot 
mahdollisia?

Syötettävä

Ehdotuksenne kestävän 
kehityksen huomioimiseksi 
hankinnassa.

Syötettävä

Mitä lisäarvoa yrityksenne 
voisi antaa tällaisen 
järjestelmän suunnittelussa?

Syötettävä

Olisiko avoimen lähdekoodin 
käyttö järkevää tällaisessa 
hankkeessa? 

Syötettävä

Näetteko tällaisella 
järjestelmällä markkinoita?

Syötettävä

Ehdotuksenne 
markkinavuoropuhelujen 
käymisen toteuttamistavaksi 
(esimerkiksi tapaaminen, 
puhelu, sähköposti, lync)

Syötettävä
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Muuta huomioitavaa? Voitte 
ladata tekstiä tai muuta 
tietopyyntöä koskevaa 
aineistoa.

Ladattava

Pyydämme huomioimaan, että 
tilaaja valmistelee 
tarjouspyynnön aina omien 
tarpeidensa mukaisesti. 
Tilaaja ei sitoudu 
toteuttamaan hankintaa tämän 
tietopyynnön perusteella, eikä 
valmistelemaan 
tarjouspyyntöä tietopyynnöstä 
saatavien vastausten 
perusteella. Tässä 
asiakirjassa ilmoitetut 
kuvaukset/määritykset eivät 
sido tilaajaa. Toivomme 
kuitenkin teiltä kannanottoa ja 
olisimme kiitollisia 
vastauksestanne!

Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 0.00

6. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

7. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä.

8. Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 1 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön 
määräajan umpeutumista.

Tietopyynnöstä on mahdollista esittää kysymyksiä tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 
Kysymyksiin ei vastata tietopyynnön yhteydessä, mutta ne voidaan ottaa huomioon 
markkinavuoropuhelujen ja/tai tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa.

9. Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

15.01.2016 klo 14:00

Osallistuminen tietopyyntöön on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 
osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/turku.
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