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TARJOUSPYYNTÖ HAAPAVEDEN VALOKUITUVERKON SELVITYS- JA TIEDOTTAMISPROJEKTIN
TOIMENPITEISTÄ
Siikaverkko Osuuskunta pyytää tarjouksia ELY-maaseuturahastosta tuetun hankkeen
toimenpiteiden toteuttamiseen.
1. RAHOITUKSEN SAANEEN HANKKEEN NIMI
”Valokuitua Haapavedelle!” – selvitys- ja tiedottamishanke.
2. TARJOUKSEN PYYTÄJÄN TIEDOT
Siikaverkko Osuuskunta
Sandelsintie 12, 92500 RANTSILA
Sähköposti: info@siikaverkko.fi
puhelin: 09 6829 6022
Y-tunnus: 2551191-5
Yhteyshenkilö: Juhani Marttila puh. 040 560 0529
juhani.marttila@siikaverkko.fi
3. TARJOUSPYYNNÖN TAUSTA JA TARVE
Tarjouspyynnön kohteena olevan hankkeen tavoitteena on Haapaveden alueen kuntalaisten, yritysten ja
kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen.
Haapaveden alueella on noin noin 6 700 asukasta. Alueella on noin 3 000 asuntokuntaa.
Kartta arvioidusta hankealueesta:
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4. TARJOUSPYYNNÖN KOHTEENA OLEVAT TOIMENPITEET:
Hankkeessa
tehdään
seuraavat
toimenpiteet,
jotka
kaikki
tähtäävät
tietoliikenneyhteyksistä tiedottamiseen kattavasti Haapaveden kaupungin alueella:

nykyaikaisista

1. Tiedottaminen (kuluttajat, yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat).
– Tiedottamisteemoina
o Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet
o Valokuidun hyödyt ja tarve nyt sekä tulevaisuudessa
– Mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa nykyaikaisen tietoliikenneyhteyden hankkimiseen
erillisen vahvaa tunnistautumista käyttävän portaalin avulla
– Tiedottamistoimenpiteet monikanavaisesti, 15 kpl, esim.
o Tiedotustilaisuudet lähellä kohderyhmää, 15 kpl
▪ Paikan päällä Haapavedellä (koronatilanteen mukaan, vaihtoehtoisesti
etätilaisuuksina (Teams, FB-Live, tms.))
– Kuituklinikat (avoimet tilaisuudet alueen julkisissa paikoissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa on
asiantuntija paikalla vastaamassa kysymyksiin, 10 kpl
– Tiedottaminen paikallisissa sähköisissä ja paperisissa medioissa, erillisiä julkaistuja materiaaleja
vähintään 20 kpl
– Jatkuva tiedottaminen Siikaverkon ja mahdollisuuksien mukaan Haapaveden kaupungin
nettisivuilla
– Päättäjien (Haapaveden kaupunki) ja mahdollisten muiden sidosryhmien jatkuva tiedottaminen
hankkeesta ja sen etenemisestä
2. Kuituverkon suunnitelman ja toteuttamisen kustannusarvio Haapaveden kaupungin kanssa
selvitettävän toimintamallin tarpeisiin. Verkkosuunnitelma tehdään KeyCom-ohjelmaan.
–

–

Suunnitelmasta ja kustannusarviosta tulee pystyä erottelemaan alueittain:
o Alueellinen potentiaalisten liittyjien ja kiinnostuksensa ilmoittaneiden liittyjien määrä
o Tukikelpoisuusehtojen mukainen tukikelpoisten ja tukikelvottomien kustannusten määrä
o Tarvittava materiaali rahoitushakemuksen julkisen ja yksityisen rahoituksen
selvittämiseen
Hanketukihakemuksen tarpeita vastaava verkkosuunnitelma

3. Ehdotus valmiista
rahoittamiseen.
–

mallista

Haapaveden

alueen

valokuituverkon

toteuttamiseen

ja

Mahdollisen hanketukihakemuksen jättäminen tukitaholle sisältäen
o Hakemusmateriaalit
o Liitteet
o Tarvittavat sitoumukset yhteistyökumppaneilta
o Muut tarvittavat vastaavat materiaalit
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4. Hankkeen tiedotus ja raportointi
–

Hankkeen tulosten raportointi sovitusti ja alueellisesti kattavasti julkisissa kanavissa kuluttajille,
yrityksille ja muille toimijoille.

Siikaverkko Osuuskunta pyytää tarjouksia edellä mainitusta kokonaisuudesta eriteltynä yllä mainittuihin
neljään osioon. Kunkin osion osalta tulee ilmoittaa toimenpiteisiin arvioitu tuntimäärä sekä tuntihinta
sekä osioiden kokonaishinta. Tarjoukset vertaillaan ja valinta suoritetaan kokonaishinnan perusteella.
Tarjoajalla tulee olla valmius tehdä sisällöllisesti vastaavia lisätöitä tarjotulla tuntihinnalla.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia
tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten
sosiaalimaksujen suorittamisen. Siikaverkko Osuuskunta voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjoajan on osoitettava kyvykkyys vastaavanlaisen kokonaisuuden toteuttamisesta Siikaverkko
Osuuskunnan sitä pyytäessä.
Tarjouspyyntöön ei sisälly hankkeeseen liittyvien esitteiden, lehti-ilmoitusten, infokylttien,
tiedotustilaisuuksien tarjoilujen jne. kuluja. Tarjoaja vastaa kuitenkin itsenäisesti tarvittavien atklaitteistojen, ohjelmistojen ja muiden vastaavien seikkojen järjestämisestä omalla kustannuksellaan.
Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut ja päivärahat maksetaan
matkapäiväkirjojen perusteella Verohallinnon hyväksymiä verovapaita enimmäismääriä vastaavasti.

5. HANKKEEN AIKATAULU
Hanke toteutetaan 1.5.2021–31.12.2021.

Tarjouksia pyydetään 28.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juhani.marttila@siikaverkko.fi.

Siikalatvalla 14.4.2021
Siikaverkko Osuuskunta
Juhani Marttila
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