Cloudia
Kilpailutuksen
käyttöliittymäuudistus
.
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Mistä on kysymys?
• Cloudia kilpailutukseen tehdään kaksivaiheinen uudistus
• Ensimmäisessä vaiheessa uudistus kattaa;
• Järjestelmän määriteltävien hankinnan kohteiden ja kriteereiden uudistuksen
• Siitä seuraavat pisteytyksen, huutokaupan ja tarjouslomakkeen uudistukset
• Vertailun uudistuksen 

• Toisessa vaiheessa uudistetaan käyttöliittymä

Miksi?
• Uudistetaan käytettyä tekniikkaa ja näin myös helpotetaan kehitystä
• Helpotetaan kriteerityöskentelyä
• Parannetaan vertailutaulukon käytettävyyttä
• Saatetaan koko järjestelmä yhtenäisen näköiseksi
• Parannetaan käyttökokemusta

Mitä on muuttunut ja mitä
seuraavaksi?
• Ensimmäinen vaihe tuotantoon rinnakkain vanhan kanssa. Hankintayksikkö voi siis
jatkaa nykyisillä kriteereillä siirtymävaiheen yli.
• Uudistus ei vaikuta voimassa oleviin tarjouspyyntöihin.

• Vanha materiaali (mm. mallipohjat ja tarjouspyynnöt) mahdollista muuttaa uuden
kriteeristön mukaiseksi
• Seuraava vaiheen tuotannosta tiedotetaan erikseen.

Kuinka uudistus vaikuttaa
olemassa oleviin ilmoituksiin?
Uudistus ei vaikuta keskeneräisiin tai jo julkaistuihin ilmoituksiin

Puitejärjestely:
•

Voimassa oleviin puitejärjestelykilpailutuksiin ei tule muutosta.

•

Minikilpailutusta luotaessa voidaan valita käytetäänkö uutta vai vanhaa kriteeristöä.

DPS:
•

Voimassa oleviin dynaamisiin hankintajärjestelmiin ei tule muutosta.

•

Sisäistä kilpailutusta luotaessa tulee valinta käytetäänkö uutta vai vanhaa kriteeristöä.

Neuvottelu tai rajoitettu menettely:
•

Ei muutosta meneillään olevaan kierrokseen

•

Uusille kierroksille valitaan käytetäänkö uutta vai vanhaa kriteeristöä, jos aiempi kierros on mennyt vanhalla kriteeristöllä.

•

Jos aiempi kierros luotu uudella kriteeristöllä, menevät kaikki loputkin kierrokset uudella.

Toimittajarekisteri:

•

Voimassa oleviin rekistereihin ei tule muutosta.

•

Kilpailutusta luotaessa tulee valinta käytetäänkö uutta vai vanhaa kriteeristöä.

Muutokset - Yleistä
• Vanha vertailuperusteen valinta (nelikenttä) on poistunut "Tarjouspalvelun tiedot" –sivulta
• Sopimuksen osan ja osa-alueen välinen yhteys
• EU-ilmoituksilla sopimuksen osat ja hankinnan kohteen kriteereihin tulevat osa-alueet ovat jatkossa
yhteydessä toisiinsa.

• Tallennuksen logiikkaa on muutettu hankinnan kohteen kriteereissä ja soveltuvuusvaatimuksissa
• Järjestelmä tallentaa aina automaattisesti tehdyn toiminnon jälkeen. Sivun ylälaidassa näkyy palkki,
josta voi seurata tietojen tallennusta

• Osa toiminnoista on uusia ja osa vanhoja toimintoja, jotka on päivitetty uudelle ulkoasulle
• Osa termeistä on muuttunut:
• Kohderyhmä on korvattu: kokonaishankinnassa puhutaan ryhmistä ja osiin jaetussa hankinnassa osaalueista
• Tuote/Palvelu: jatkossa puhutaan kohteista

Yleiset muutokset – valintaperuste
•

Valintaperuste:
• Halvin hinta (ei minkäänlaista pisteytystä)
• Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys (kaikenlainen pisteytys mahdollista)
• Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys (ei minkäänlaista pisteytystä)
Huom. Valintaperustetta voi
vaihtaa lennosta tarjouspyynnön
julkaisuun saakka, minkä jälkeen
se ei onnistu edes
korjausilmoituksella

• Aikaisemmat valinnat korvattu ->logiikka muuttuu
•

•

•

•

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
✓ Hankinta ei ole jaettu osiin
✓ Halvin hinta (jos pisteytystä ei haluta käyttää ->vertailu tapahtuu hinnan perusteella) TAI
✓ Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys (jos pisteytystä halutaan käyttää ->vertailu tapahtuu pisteiden perusteella) TAI
✓ Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys (jos tarjouksia ei haluta vertailla järjestelmän automatiikan kautta)
Pisteytys kohderyhmittäin
✓ Hankinta jaettu osiin, tarvittaessa sallitaan osatarjousten jättäminen
✓ Halvin hinta (jos pisteytystä ei haluta käyttää ->vertailu tapahtuu hinnan perusteella) TAI
✓ Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys (jos pisteytystä halutaan käyttää ->vertailu tapahtuu pisteiden perusteella) TAI
✓ Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys (jos tarjouksia ei haluta vertailla järjestelmän automatiikan kautta)
Pisteytys kohderiveittäin
→ Tätä valintaa ei enää ole
→ määritellään hankinta jaettu osiin ja yksi kohde per osa
Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä
→ Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys
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Yleiset muutokset syöttölomakkeiden hallinnointi
• Keskeiset muutokset:
• Kriteerityöskentely:

•

•

Visuaalinen ja toiminnallinen päivitys

•

Drag&Drop (järjestyksen muuttaminen
vedä&pudota –toiminnolla)

•

Uudet kriteerityypit: Kyllä/Ei –ehdolliset ja
Tietue

•

Automaattinen tallennus

•

Termimuutoksia (esim. kelpoisuus →
soveltuvuus)

•

Mahdollisuus tarkistaa, että kaikki pakolliset
tiedot on syötetty

•

Lisätiedon lisääminen kriteerille ikonin
takana

Esikatselut
•

Esikatselut jatkossa yhteneväisiä
Tarjouspalvelun näkymän kanssa.
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Hankinnan kohteen kriteerit
• Keskeiset muutokset:
• Hinnan kysyminen

•

•

Kohteittaiset hinnan kysyntäasetukset

•

Oletusvalinnat ryhmän/osa-alueen kohteille

Pisteytys
•

Lineaarinen laskentakaava lisätty

•

Hintapisteiden painoarvot

•

Kriteerityyppien pisteytysasetusten
määrittelyn muutoksia, mm.
•

Numeerinen

•

Valikko
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Vertailutaulukko
• Keskeiset muutokset:
Visuaalinen ja toiminnallinen päivitys
Vertailutaulukkonäkymien muokkaus
Erillinen katselunäkymä
Liikesalaisuustietojen käsittelyn
nopeuttaminen
• Täsmennyspyyntö vertailun kautta
•
•
•
•
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Tarjouslomake
• Keskeiset muutokset käytettäessä
uutta kriteeristöä:
• Tarjouslomakkeen esittäminen osaalueittain
• Mahdollisuus tarkistaa hintakaavan
arvo
• Tarjouksen nimeäminen
• Lisätiedot tarjouslomakkeella
kysymysmerkin takana

Kiitos
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