1.9.2017

Hankinta-asiamiespalvelun palvelukuvaus - yrittäjälle
Yrittäjien hankinta-asiamiesverkosto palvelee yrityksiä julkisissa hankinnoissa. Palvelu
edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja
välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan
julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.
Palveluun rekisteröityneillä yrityskäyttäjillä on neuvonta-, vahti- ja hakupalveluiden
lisäksi käytössään monipuoliset ohjeet ja työkalut tarjousten tekemiseen sisältäen
mm. yhteistyökumppaniemme pienhankintojen sähköiset tarjoustyökalut.
Palvelu on käytettävissä osoitteessa http://www.hankinta-asiamies.fi. Voit tarkistaa
oman alueesi mukanaolon em. osoitteesta. Neuvontapalvelun yhteystiedot on julkaistu
em. osoitteessa kohdassa yhteystiedot, josta löytyy kaikkien alueellisten hankintaasiamiesten yhteystiedot.

Palvelun ylläpitäjä
Hankinta-asiamiespalvelun vastuutahona ja teknisenä ylläpitäjänä toimii VarsinaisSuomen Yrittäjät. Käytännön toiminnasta vastaa kukin Suomen Yrittäjien aluejärjestö
oman alueensa osalta.

Palvelun laajuus ja hinnoittelu
Peruskäyttäjä
Palvelu on maksuton kaikille yrityskäyttäjille. Peruskäyttäjänä voit nähdä luettelon
muutamasta vireillä olevasta oman alueesi hankinnasta. Yksityiskohtaiset tiedot
alueesi vireillä olevista hankinnoista saat rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.
Palvelun koulutus-, hankintasanasto-, usein kysytyt kysymykset, ajankohtaiset
hankintauutiset ja ohjeet osiot ovat maksutta hyödynnettävissä. Puhelimitse
tarjottava julkisten hankintojen neuvontapalvelu on maksutonta kaikille yrityksille.
Rekisteröitynyt käyttäjä
Rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi luot henkilökohtaiset salasanan ja
käyttäjätunnuksen palveluun kirjautumiseksi. Käytössäsi on vahti-palvelu, tiedot
käynnissä olevista hankinnoista, monipuoliset apuvälineet ja työkalut tarjousten
tekemiseen. Vahti-palvelu toimittaa yritystäsi kiinnostavat, asettamiisi
hakukriteereihin (palvelu, toimiala tai tuote ja avainsanat) sopivat, tarjouspyynnöt
tuoreeltaan sähköpostiisi kun uusi hankintailmoitus / tarjouspyyntö on julkaistu.
Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi on edullista (katso hinnasto). Sopimusaika on
kaksitoista (12) kuukautta.
Kymenlaakson ja Pirkanmaan Yrittäjät tarjoavat palvelun ilman eri maksua (sisältyy
jäsenmaksuun) kaikille jäsenilleen.
Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä haluaa päättää sopimuksen, tulee sopimus irtisanoa
vähintään kuukautta (1 kk) ennen sopimusjakson päättymistä. Irtisanominen
toimitetaan sähköisesti osoitteeseen info@hankinta-asiamies.fi
Maksuton 90 päivän koekäyttö
Yrityksellä on mahdollisuus ottaa palvelu koekäyttöön veloituksetta 90 päivän ajaksi.
Palvelu on käytettävissä kokonaisuudessaan täysin oikeuksin koko koekäyttöajan.
Mikäli yritys ei halua koekäytön jälkeen jatkaa palvelun käyttämistä maksullisena,
tulee käyttäjän kirjautua palveluun käyttäjätunnuksillaan ja peruuttaa palvelun tilaus
viimeistään viikkoa (7 päivää) ennen koejakson päättymistä seuraavassa osiossa: Omat
tiedot -> Palvelutiedot -> Peruuta tilaus ja poista käyttäjätili.
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Kun yritys haluaa jatkaa palvelun käyttämistä koekäytön päätyttyä, jatkuu palvelu
automaattisesti maksullisena 12 kuukauden ajan. Koekäyttöajan päättyessä yritys voi
tarvittaessa muuttaa palvelun laajuutta.
Toimeksiannot
Toimeksiannoista (hankintojen taustojen selvittäminen, tarjousten tekeminen ja muu
tarjoamiseen liittyvä konsultointi) laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus. Tarkista
toimeksiantojen saatavuus ja hinnoittelu oman alueesi hankinta-asiamieheltä.
Hinnasto
Palvelun laajuus

Kuukausihinta

Laskutusjakso

Alueellinen

10,00 € /kk

12 kuukautta

Kaksi tai useampaa aluetta

16,50 € / kk

12 kuukautta

Valtakunnallinen palvelu

16,50 € / kk

12 kuukautta

Hinnat ovat arvonlisäverottomia kokonaishintoja (alv. 0 %). Mikäli palvelun tarjoava alueellinen
hankinta-asiamies on alv-velvollinen, lisätään hintoihin kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Huom: Palvelu on maksuton Kymenlaakson ja Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille.

Lisätietoja
Hankinta-asiamiespalvelun vastuuhenkilönä toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien
hankinta-asiamies Jorma Saariketo
osoite: Brahenkatu 20, 20100 Turku
puhelin: 044 556 7638
sähköposti: varsinais-suomi@hankinta-asiamies.fi tai jorma.saariketo@yrittajat.fi
Alueellisten hankinta-asiamiesten yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://www.hankinta-asiamies.fi/yhteystiedot/
Palvelualueet
Tällä hetkellä (1.9.2017) palvelu on saatavissa seuraavilla alueilla. Tarkista
palvelualueen laajuus osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi
1. Etelä-Savo
2. Helsinki
3. Kainuu
4. Kanta-Häme
5. Keski-Suomi
6. Kymenlaakso
7. Pirkanmaa
8. Pohjois-Pohjanmaa
9. Pääkaupunkiseutu
10. Uusimaa
11. Varsinais-Suomi
12. Lisäksi käytössä on valtakunnallinen palvelualue, jossa julkaistaan kaikki Suomen
hankintailmoitukset.

