Lilja-lehden tarjouspyyntö
1.-7.8.2017 tulleet kysymykset ja niihin vastaukset
Yleisesti kilpailutuksesta:
Kysymys:
Tarjouspyynnössä ei ole mainittuja liitteitä: Liite III: Referenssit ja Liite IV: Sopimusluonnos. Ainoat
liitteet olivat tarjouspyyntö ja ESPD-lomake.
Vastaus:
Tarjouspyynnössä tarkoitetaan tarjoajalta edellytettäviä tarjouksen liitteitä.
Kysymys:
Onko tarjoukseen sähköistä kirjautumista?
Vastaus:
Ei ole. Tarjoukset toimitetaan keskiviikkoon 30.8.2017 klo 15.45 mennessä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirjaamoon.
Lilja-lehden taitto ja graafinen suunnittelu
Kysymys:
Julkaisujärjestelmäoption pisteytyksessä pyydetään selvitystä julkaisijalle syntyvistä eduista euro- ja
tuntimäärinä verrattuna ilman julkaisujärjestelmää toteutettuun palveluun. Hyödyt voivat olla vaikeasti
mitattavissa, koska julkaisujärjestelmän käytön edut tekevät prosessin sujuvammaksi ja ovat pitkälti
laadullisia. Lisäksi julkaisijan omat toimenpiteet resurssimitoituksessa ja työn organisoinnissa eivät
välttämättä ole tarjoajan arvioitavissa. Voiko muotoilua muuttaa niin, että vertailu tehtäisiin ilman euro- ja
tuntimääriä?
Vastaus:

Tarjouspyyntöön kirjattuja tavoitteita ei ole tarvetta muuttaa julkaisujärjestelmän etujen
mitattavuuden osalta. Koska julkaisujärjestelmän käyttöön siirtyminen olisi muutos nykyiseen
toimintatapaan verrattuna, muutokselle täytyy esittää mitattavat perustelut. Julkaisijana
tavoitteemme on saada julkaisuprosessi sujuvammaksi, mikäli se on mahdollista. Ajan säästö
voidaan käyttää julkaisun elävöittämiseen graafisen suunnittelun keinoin, mikäli tarjoaja pystyy
sitoutumaan ajan säästymiseen. Ajan säästö oletetaan tuntiveloituksen osalta myös rahan
säästöksi.
Kysymykset:

Mikä olisi julkaisijan osuus lehden tuotannossa, jos käytössä olisi julkaisujärjestelmä?
Mikä olisi palvelun tarjoajan osuus lehden tuotannossa, jos julkaisija tekee julkaisujärjestelmällä
viimeisteltyä vaille valmiin ulkoasun ennalta suunniteltuun taittopohjaan?
Mitä tarkoitatte ”viimeistelyä vaille” olevalla ulkoasulla?
Mikä olisi ennakoivan suunnittelun työnjako julkaisijan ja palvelun tarjoajan kesken mikäli käytössä
on julkaisujärjestelmä?
Voisitteko täsmentää, mitä kustannuksia julkaisija haluaa säästää julkaisujärjestelmän käytöllä?
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Vastaus:
Seurakuntayhtymää julkaisijana kiinnostaa säästö taiton kustannuksessa, mikäli se on mahdollista
julkaisujärjestelmään siirtymisellä. Ennen kaikkea julkaisija on kiinnostunut taiton nopeasta
sujumisesta ja ajansäästön tarjoamasta lisäajasta lehden ulkoasun kehittämiseksi taiton
yhteydessä. Julkaisijan osuus lehden tuotannosta on juridisen vastuun lisäksi sisällön tuotanto.
Ennakoivalla taitolla tarkoitetaan, että julkaisija näkee reaaliaikaisesti lehden tekstien ja kuvien
tilan täyttymisen sisältöä tuottaessaan. Julkaisija vastaa sisällön tuotannosta sataprosenttisesti
niin, että tuottaa sisällön itse tai hankkii sitä kolmansilta osapuolilta. Tässä tarjouskilpailussa ei
oteta kantaa sisällön hankkimiseen. Ennakoiva taitto ei ole viimeistelty taitto, vaan taittoa
tekemään valitun palveluntuottajan tulee viimeistellä taitto lopulliseen muotoon julkaisijan
toiveiden mukaisesti. Julkaisija siis vastaa sisällöstä myös sen ulkoasun osalta, kun hyväksyy lehden
painovalmiiksi taittajan tuottaman sähköisen vedoksen perusteella.
Palvelun tarjoajan osuus ennakoivasta taitosta on tarjota ennakoivaa taittoa tuottava
julkaisujärjestelmä. Vaihtoehtoisesti palvelun tarjoaja tuottaa taiton julkaisuohjelmaa käyttäen,
jolloin julkaisija ei pysty sisältöä tuottaessaan reaaliaikaisesti näkemään, kuinka tekstit ja kuvat
tulevat taittoon asettumaan, vaan tämä on mahdollista vasta vedosvaiheessa.
Lilja-lehden ilmoitusmyynti
Kysymys:
Miten ilmoitusmyynti on nyt hoidettu?

Vastaus:
Ilmoitusmyynnistä on kuluvalle vuodelle ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa voimassa oleva
sopimus.
Kysymys:

Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjoajan täytyy sitoutua noudattamaan julkaisijan hyväksymää
ilmoitusten hinnastoa. Sen tulisikin olla lähtökohtana, mutta voiko muotoilua muuttaa niin, että
markkinatilanteen edellyttämät poikkeamat hinnastosta olisivat sallittuja?
Tarjouspyynnössä todetaan, että nettomyynnistä tulisi tulouttaa julkaisijalle vähintään 2000 euroa per
lehden numero. Alueen ilmoitusmarkkinan hyvin tuntevana tahona tiedämme tuon vähimmäismäärän
saavuttamisen vaikeaksi. Voiko muotoilua muuttaa niin, että mainittu vähimmäistuloutus poistettaisiin?

Vastaus:
Julkaisijana olemme määritelleet tuottotavoitteen vuositasolla ja pyrimme löytämään
tuottotavoitteeseen sitoutuvan toimijan. Markkinatilanteen yksittäiset poikkeamat voidaan
kompensoida vuositasolla. Tuottotavoite on luonteeltaan minimitavoite ja neuvottelemme valitun
toimijan kanssa ilmoitustuotteiden kehittämisestä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän alueella lehti jaetaan yli 90.000 kotitalouteen kesätaukoa lukuun
ottamatta kuukausittain. Alueella on liike- ja kulttuuritoimijoita, joiden näkyvyydelle toivomme
Lilja-lehden soveltuvan.
Lilja-lehden painaminen
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Kysymys:
Tarjouksessa kysytään energian kulutusta per paperitonni. Tarkoitetaanko sähkö- ja
lämpöenergiaa vai pelkästään sähköenergiaa?
Vastaus:
Tarjouspyynnössä tarkoitetaan sähköenergiaa.
Kysymys:
Voiko lehden painatusta tarjota hiukan erikokoisena kuin nykyinen lehti?
Vastaus:
Tarjouspyyntö on laadittu nykyisestä lehdestä ja tarjoukset tehdään sen mukaisesti. Lehden koon
kasvattaminen vaatisi osittain uuden taittosuunnitelman ja saattaisi nostaa myös
jakelukustannuksia.
Kysymys:
Miten paino arvioi jakelukustannuksen Turkuun?
Tarjouspyynnön mukaan painon tulee laskea jakelukustannus Turkuun, ei vain lähimpään
postikeskukseen. Varsinainen jakelu Turussa ja Kaarinassa kilpailutetaan samalla erikseen.
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