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Hankinta-asiamiespalvelun palvelukuvaus - hankintayksikölle
Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkosto palvelee hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa.
Palvelu edistää hankintayksiköiden mahdollisuuksia julkaista kaikki hankintansa aiempaa
laajemman yritysjoukon, myös pk-yritysten kilpailtavaksi.
Palveluun rekisteröityneellä hankintayksiköllä on neuvonta-, vahti- ja hakupalveluiden lisäksi
käytössään monipuoliset sähköiset työkalut hankintojen julkaisemiseen. Hankintayksikkö voi
hyödyntää palvelun laajaa yrityskantaa markkinatiedon hankinnassa ja potentiaalisten
tarjoajien etsinnässä. Lisäksi palvelu tarjoaa hankintayksikön käyttöön monipuoliset,
hankintayksikön tarpeiden mukaan räätälöidyt raportit.
Palvelu on käytettävissä osoitteessa http://www.hankinta-asiamies.fi . Alueellisten hankintaasiamiesten yhteystiedot löytyvät palvelun Yhteystiedot välilehdeltä.

Palvelun ylläpitäjä
Hankinta-asiamiespalvelun vastuutahona toimii Suomen Yrittäjät. Käytännön toiminnasta
vastaa maanlaajuisesti Varsinais-Suomen Yrittäjät ja kukin palvelun käyttöönottanut Suomen
Yrittäjien aluejärjestö omasta alueestaan. Pienhankintajärjestelmän tuottamisesta,
toiminnasta, ylläpidosta ja laskutuksesta vastaa Neowise Oy. Tiedot mukana olevista alueista
löytyvät palvelun etusivulta osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi .

Palvelun hinnoittelu
Rekisteröitynyt käyttäjä (hankintayksikkö)
Rekisteröitynyt käyttäjä saa henkilökohtaiset salasanan ja käyttäjätunnuksen palveluun
kirjautumiseksi. Käytössäsi on pienhankintojen sähköiseen asiointiin liittyvät julkaisu-, vahti- ja
raportointipalvelut. Vahti-palvelu toimittaa tiedot niin pienhankinta- kuin muistakin
hankintailmoituksista palvelun piirissä oleville yrityksille. Rekisteröityminen peruspalvelun
käyttäjäksi on edullista, vain 40 € - 100 € / kk hankintayksikön koosta riippuen. Sopimusaika ja
laskutusjako on kaksitoista (12) kuukautta. Laajemmasta palvelukokonaisuudesta sovitaan
hankinta-asiamiespalvelun alueellisien tuottajan ja hankintayksikön välillä erikseen.
Sähköisen hankinta-asioinnin mahdollistavan pienhankintajärjestelmän käyttö sovitaan ja
veloitetaan erikseen järjestelmän toimittajan ja ylläpitäjän Neowise Oy:n toimesta. Tarkista
voimassaoleva hinnoittelu ja sopimusehdot ottamalla yhteyttä harri.malkamaki@bidgate.fi
Tarkemmat tiedot hinnoittelusta on esitetty seuraavalla sivulla.
Mikäli rekisteröitynyt hankintayksikkö haluaa päättää sopimuksen, tulee sopimus irtisanoa
vähintään kuukautta (1 kk) ennen sopimusjakson päättymistä. Irtisanominen toimitetaan
sähköisesti osoitteeseen info@hankinta-asiamies.fi

Toimeksiannot
Toimeksiannoista (hankintojen suunnittelu ja valmistelu, niihin liittyvien dokumenttien ja
selvitysten tekeminen ja muu hankintoihin liittyvä konsultointi) laaditaan kirjallinen
toimeksiantosopimus. Toimeksiantojen hoitamisesta hankinta-asiamies tai hankintaasiamiesverkoston nimeämä kumppani laskuttaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa
mukaisen palvelumaksun. Kaikki edellä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia
kokonaishintoja (alv. 0 %).

Lisätietoja
Hankinta-asiamiespalvelun vastuuhenkilönä toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien hankintaasiamies Jorma Saariketo
osoite: Brahenkatu 20, 20100 Turku
puhelin: 044 556 7638
sähköposti: varsinais-suomi@hankinta-asiamies.fi tai jorma.saariketo@yrittajat.fi
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Alueellisten hankinta-asiamiesten yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://hankintaasiamies.fi/fi/yhteydenotto/yhteystiedot/
Hankinta-asiamies edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit
ja välineet, joiden avulla hankintayksiköt saavat laadukkaampia, parempia sekä
kilpailukykyisempiä tarjouksia entistä laajemmalta yritysjoukolta.

Hinnasto peruspalvelu
Hankinta-asiamies.fi palveluun rekisteröitynyt hankintayksikkö (hinnoitteluperusteena on
kunnan asukasluku).
Asukasluku

Kuukausihinta

Laskutusjakso

alle 10 000 asukasta

40,00 € /kk

12 kuukautta

10 000-19 999 asukasta

60,00 € / kk

12 kuukautta

20 000 – 49 999 asukasta

80,00 € / kk

12 kuukautta

yli 50 000 asukasta

100,00 € / kk

12 kuukautta

Toimeksiantopalveluiden suositushintahinta on 90,00 € tunnilta.
Kaikki edellä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia kokonaishintoja (alv. 0 %). Mikäli
palvelun tarjoava alueellinen hankinta-asiamies on arvonlisäverovelvollinen, lisätään hintoihin
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Pienhankintojen sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotosta ja hinnoittelusta vastaa
hankinta-asiamiehen kumppani Neowise Oy. Tarkista voimassaoleva hinnoittelu ja
sopimusehdot ottamalla yhteyttä harri.malkamaki@bidgate.fi

Palvelualueet
Tällä hetkellä (1.9.2015) palvelu on saatavissa seuraavilla alueilla. Palvelu laajenee jatkuvasti,
joten tarkista palvelualueen laajuus osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Etelä-Savo
Helsinki
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Pääkaupunkiseutu
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Lisäksi käytössä on valtakunnallinen palvelualue jossa julkaistaan kaikki Suomen
hankintailmoitukset.
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