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Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 292214 Lean Six Sigma Black Belt -koulutus / Kareliaammattikorkeakoulu
Hankinnan kuvaus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen hankinnan Karelia-ammattikorkeakoululle sopimuskaudelle
1.1.2021 - 31.12.2021 + mahdollinen yhden (1) vuoden optio ajalle 1.1.2022 31.12.2022.
Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.
Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin
ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.
Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta
osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli PohjoisKarjalan hankintatoimi niin haluaa.
Hankintamalli on yhden (1) toimijan sopimus, jossa tilaukset tehdään suoraan
valitulta toimittajalta.
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty
04.05.2020 klo 14:37
Määräaikaan 25.05.2020 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 3
tarjousta
- Jaatinen B.V.
- Laatukeskus Excellence Finland Oy
- Quality Knowhow Karjalainen Oy
Päätös
Päätös tehty
26.06.2020

Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu
0242746-2

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 133375046
hankinta@jns.fi
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Päätös
Päiväys 26.06.2020

2/3

Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan
seuraavasti:
Hinta max. 30 p
- hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 30 p
Palveluntuottajan toimintasuunnitelma max. 30 p
- Erinomainen 30 p:
toimintasuunnitelmassa on kuvattu erittäin laajasti käytettäviä
koulutus-/kehittämismalleja. Lean-työkalujen käyttö ja erilaiset lähestymistavat
ovat erittäin monipuoliset. Kuvattujen menetelmien vaikuttavuus on ollut
erittäin menestyksellistä. Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon erityisen
hyvin tarjouspyynnössä mainitut toiminnot. Suunnitelman mukaiset mallit ja
menetelmät vastaavat erinomaisesti tarjouspyynnössä pyydettyä sisältöä.
- Hyvä 20 p:
toimintasuunnitelmassa on kuvattu laajasti käytettäviä
koulutus-/kehittämismalleja. Lean-työkalujen käyttö ja erilaiset lähestymistavat
ovat monipuoliset. Kuvattujen menetelmien vaikuttavuus on ollut hyvää.
Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon hyvin tarjouspyynnössä mainitut
toiminnot. Suunnitelman mukaiset mallit ja menetelmät vastaavat hyvin
tarjouspyynnössä pyydettyä sisältöä.
- Tyydyttävä 10 p:
toimintasuunnitelmassa on kuvattu käytettäviä koulutus-/kehittämismalleja.
Lean-työkalujen käyttö ja erilaiset lähestymistavat ovat tyydyttävän tason
mukaisia. Kuvattujen menetelmien vaikuttavuus on ollut tyydyttävää.
Toimintasuunnitelmassa on huomioitu tarjouspyynnön mukaiset toiminnot.
Suunnitelman mukaiset mallit ja menetelmät vastaavat osittain
tarjouspyynnössä pyydettyä sisältöä.
- Mikäli jokin osa-alue on jätetty kuvaamatta tai kuvaus on tilaajan
arviointiryhmän mielestä soveltumaton haluttuun palveluun, saa siitä tällöin 0
pistettä. Mikäli toteuttamissuunnitelma saa alle 10 pistettä, hylätään tarjous.
Yrityksen referenssit max. 20 p
- Koulutuspalveluihin ilmoitetut Lean-referenssit soveltuvat erinomaisesti
kohteen vaatimuksiin, 20 p
- Koulutuspalveluihin ilmoitetut Lean-referenssit soveltuvat hyvin kohteen
vaatimuksiin, 15 p
- Koulutuspalveluihin ilmoitetut Lean-referenssit soveltuvat tyydyttävästi
kohteen vaatimuksiin, 10 p
- Koulutuspalveluihin ilmoitetut Lean-referenssit ovat soveltumattomia kohteen
vaatimuksiin tai kuvauksia ei ole esitetty, 0 pistettä (hylätty).
Vastuuhenkilön kokemus ja osaaminen max. 20 p
- Ilmoitetut työ- ja koulutustaustat soveltuvat erinomaisesti kohteen
vaatimuksiin, 20 p
- Ilmoitetut työ- ja koulutustaustat soveltuvat hyvin kohteen vaatimuksiin, 15 p
- Ilmoitetut työ- ja koulutustaustat soveltuvat tyydyttävästi kohteen
vaatimuksiin, 10 p
- Ilmoitetut työ- ja koulutustaustat ovat soveltumattomia kohteen vaatimuksiin
tai kuvauksia ei ole esitetty, 0 pistettä (hylätty).
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Yhteispisteet max. 100 p.
Tarjousten vertailutaulukko sekä pisteiden sanallinen arviointi ovat
hankintapäätöksen liitteinä.
Päätän, että sopimus Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen hankinnasta
Karelia-ammattikorkeakoululle sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2021
tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Quality
Knowhow Karjalainen Oy:n kanssa.
Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.
Valittu toimittaja/toimittajat:
Quality Knowhow Karjalainen Oy
Nähtävänäpito:
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 26.06.2020.
Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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