
Tietopyyntö 292066

Tietopyyntö (markkinakartoitus)

Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

1046216-1

Postiosoite Ratatie 22

Postitoimipaikka Vantaa

Postinumero 01300

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Hanna Kuitto

Puhelin +358 406318403

Sähköpostiosoite hanna.kuitto@laurea.fi

Faksi +358 988687200

NUTS-koodi Helsinki-Uusimaa FI1B1

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-
tarjouskilpailut

Hankintayksikön luonne
Julkisoikeudellinen laitos

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

1046216-1

Postiosoite Ratatie 22

Postitoimipaikka Vantaa

Postinumero 01300

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Hanna Kuitto

Puhelin +358 406318403

Sähköpostiosoite tilaukset.it@laurea.fi

NUTS-koodi Helsinki-Uusimaa FI1B1

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-
tarjouskilpailut

Jos tarjoukset tai osallistumishakemukset jätetään postitse

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

Ei

Hankinnan kohde

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Ratatie 22
01300 Vantaa
1046216-1

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 988587150
+358 988687200
tarjouspyynto.laurea@laurea.fi
https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-
tarjouskilpailut
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Tietopyyntö (markkinakartoitus)

Hankinnan nimi

Hankinnan tunniste

292066

Pääkohde

Päänimikkeistö

Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000-8)

CPV-täydentävä nimikkeistö

Hankinnan kuvaus

Tuleva tietojärjestelmähankinta koskee Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 
suunnattua mobiilisovellusta, joka sisältää seuraavia toimintoja:

”Koti”-näkymä ajankohtaisille tiedotteille ja uutisille
”Opinnot” -näkymä opiskelijoiden opintojaksotarjontaan ja henkilökohtaisiin 
opintosuorituksiin. Opiskelijatietojärjestelmästä integroituna.
”Uudelle opiskelijalle” -näkymä uuden opiskelijoiden ajankohtaisiin ohjeisiin ja materiaaleihin
”Tilavarauspalvelu”- Palvelu opiskelijoille tilavauraukseen. Opiskelijatietojärjestelmästä 
integroituna.
”Lukujärjestys” – Kalenterinäkymä, jossa pystyy hallitsemaan kalenteria ja lukujärjestystä
”Työ- ja harjoittelupaikat” – Osio, josta opiskelija näkee ajankohtaiset työ- ja harjoittelupaikat. 
”Kirjaston palvelut” – Alavalikko kirjaston palveluille
”Opiskelijajärjestö” – Alavalikko opiskelijajärjestön palveluille
”Opiskelijan edut” – Alavalikko opiskelijan eduista
”Ravintolat” – Kampusravintoloiden ruokalistat
”Turvallisuus” – Turvallisuus- ja hätäviestintäpalvelu
”Palvelut” – Palveluvalikko Laurean palveluista
”Asetukset” – omat asetukset ja omien tietojen hallinnointi
”Yhteydenotto” – Yhteydenottomahdollisuus

Tavoitteena on hankkia yksi tietojärjestelmä, joka kattaa vähintään edellä mainitut toiminnot. 
Tietojärjestelmän tulee koostua yleisimpiä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiä tukevasta 
sovelluksesta, palvelun alustana on oltava pilvipalvelu,  palvelun sisältöä tulee pystyä 
hallitsemaan yleisimpien selaimien avulla ilman erillisiä selaimen lisäosia”. Sovelluksen tulee 
olla vapaasti ladattavissa App- ja Play Storesta. Mobiilisovelluksessa tulee olla mahdollisuus 
toteuttaa integraatio Laurea-ammattikorkeakoulun tietovarantoihin erikseen toteutettujen 
rajapintojen kautta. Sisällönhallintatyökalu tulee sisältöä tuottavien henkilöiden käyttöön ja 
sen avulla hallitaan näytettävän tiedon sisältöä. Sisällönhallintatyökalun tulisi olla 
selainpohjainen. 

Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€ ja jonka omistus 
on 97 % kunnallinen. Laurea työllistää tällä hetkellä n. 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa 
on noin 7400 kuudella eri kampuksella.

Lisäkohde (-kohteet)

Päänimikkeistö

Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000-5)

Päänimikkeistö

Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut (72267000-4)
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Ratatie 22
01300 Vantaa
1046216-1

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 988587150
+358 988687200
tarjouspyynto.laurea@laurea.fi
https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-
tarjouskilpailut
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Hankintalaji

Palvelut

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B1

Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus

Toimittajat voivat teknisessä vuoropuhelussa esittää mahdollisia lisäominaisuuksiaan.

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

20.04.2020 12:00 (UTC+02:00) 

Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset

Ei vaatimuksia

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Lisätietoja

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan markkinakartoitusilmoitus liittyen 
Laurean opiskelijoiden mobiilisovellusta koskevaan tietojärjestelmähankintaan. 

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 20.4.2020 klo 
12.00 mennessä toimittamalla nimi ja yhteystiedot osoitteeseen tilaukset.it@laurea.fi. 
Pyydämme otsikoimaan ilmoituksen: Markkinakartoitus: Laurea, Opiskelijan mobiilisovellus. 
Laurea voi lähettää ilmoittautuneille toimittajille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön 
luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

Hankinnan kohde jaettu osiin

Ei

Muutoksenhakutiedot

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Ratatie 22
01300 Vantaa
1046216-1

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 988587150
+358 988687200
tarjouspyynto.laurea@laurea.fi
https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-
tarjouskilpailut
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Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Ilman syöttölomaketta

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 0 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön 
määräajan umpeutumista

Lisätiedot

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan markkinakartoitusilmoitus liittyen 
Laurean opiskelijoiden mobiilisovellusta koskevaan tietojärjestelmähankintaan. 

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 20.4.2020 klo 
12.00 mennessä toimittamalla nimi ja yhteystiedot osoitteeseen tilaukset.it@laurea.fi. 
Pyydämme otsikoimaan ilmoituksen: Markkinakartoitus: Laurea, Opiskelijan mobiilisovellus. 
Laurea voi lähettää ilmoittautuneille toimittajille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön 
luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankintayksikön esittely

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden 
ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa työelämäläheistä koulutusta, aluekehitystä ja t & k-
toimintaa Learning by Developing (LbD) -toimintamallilla. Laurea on osakeyhtiö, jonka 
liikevaihto on noin 52 M€ ja jonka omistus on 97 % kunnallinen. Laurea työllistää tällä 
hetkellä n. 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on noin 7400 kuudella eri kampuksella.

Uudistuneen Laurean brändilupaus Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla kuvaa 
Laurean vahvaa aluekehitystehtävää. Laurea on koko Uudenmaan yhteinen 
ammattikorkeakoulu, jonka osaaminen on koko alueen käytössä. 

Palvelulupauksemme "Me Laureassa olemme juuri Sinua varten" on lupaus 
opiskelijoillemme hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupaus 
kumppanuudesta ja yhdessä kehittämisestä.

Muut tiedot
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Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Hanna Kuitto Projektipäällikkö
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