Yhtymähallitus

§ 136

28.12.2016
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Hankintaa on valmistellut asiantuntijaryhmä, johon on kuulunut tietohallintopäällikkö Matti
Matero (050 310 6888), kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen (044 365 5473), hallintoja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen (050 388 1830), hankintapäällikkö Jouni Piri (040 038
0104), va. taloussihteeri-controller Tarja Veijola (050 438 7508), projektisuunnittelija Jori-Matti Honkanen (050 300 3752) sekä Oulunkaaren jäsenkuntien hallintojohtajat.
Hankinnan valmistelu ja hankintaprosessi
Oulunkaaren kuntayhtymä on valmistellut yhdessä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa
ns. johdon raportointiratkaisun hankintaa. Hankinnan tavoitteena on ottaa käyttöön raportointijärjestelmä, joka vastaa kuntayhtymän ja kuntien johtamisen kannalta keskeisten tietotarpeisiin tuottamalla luotettavaa, ajantasaista ja selkeää tietoa käytettäväksi päätöksenteon tukena.
Hankinnan valmisteluvaiheessa on haastateltu Oulunkaaren jäsenkuntien ja kuntayhtymän johtoryhmät tietotarpeen määrittämiseksi. Tietotarvekartoitus on toteutettu Kuntien
Tiera Oy:ltä hankittuna asiantuntijapalveluna.
Varsinainen hankintaprosessi on toteutettu vaiheittaista neuvottelumenettelyä käyttäen.
Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin osallistumispyyntö em. tietotarvekartoituksen perusteella määritettyyn tietotarpeeseen perustuen. Osallistumisilmoituksensa jättivät Aditro
Oy, Basware Oyj, CGI Suomi Oy, Climber Finland Oy, eSystems Nordic Oy, Fujitsu Finland Oy, Kunnan Taitoa Oy, Pengon Oy, Sofor Oy ja Softwave Ohjelmistot Oy. Osallistumisilmoitusten perusteella valittiin ensimmäisen kierroksen neuvotteluun Basware Oyj,
CGI Suomi Oy, Pengon Oy ja Softwave Ohjelmistot Oy. Ensimmäisen neuvottelukierroksen perusteella laadittiin varsinainen tarjouspyyntö, joka esitettiin kaikille 4 ensimmäiseen
vaiheeseen osallistuneelle toimittajaehdokkaalle. Varsinaisen tarjouksensa jättivät Pengon Oy ja Softwave Ohjelmistot Oy.
Tarjousten vertailu
Esitettyjä tarjouksia vertailtiin pisteyttämällä tarjottujen ratkaisun soveltuvuus käyttötarpeeseen, ratkaisun käytettävyys, toimittajan asiakasreferenssit sekä tarjouksen hinta.
Laadullisten arviointikriteerien painoarvo oli 60% ja hinta 40%.
Molemmat esitetyt tarjoukset vastasivat hyvin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin.
Molemmat tarjotuista ratkaisuista mahdollistavat myös raportointiratkaisun laajentamisen
myöhemmin mahdollisesti esille nouseviin tarpeisiin.
Tarjouspyynnössä määritelty vaatimus tarjotun ratkaisun hinnoittelulle perustui:
a) ratkaisun hankintaan palveluna
b) 50 käyttäjän volyymiin
c) 36 kuukauden sopimuskauteen
d) kaikkien tarjouspyynnössä määriteltyjen toiminnallisuuksien toteuttamiseen.

Vertailussa Softwave Ohjelmistot Oy:n tarjous sai yhteensä 95,000 pistettä ja Pengon
Oy:n tarjous 84,254 pistettä. Yksityiskohtainen tarjousvertailu on esitetty erillisenä liitteenä esitetyssä vertailutaulukossa (vertailutaulukko_87565_johdon raportointijärjestelmä.pdf).

Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää hankkia johdon raportointiratkaisun Oulunkaaren kuntayhtymän ja
sen jäsenkuntien käyttöön. Ratkaisu hankitaan palveluna ja palvelun toimittajaksi valitaan
Softwave Ohjelmistot Oy.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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