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VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN
HANKINTA
Kyseessä on alueellinen kilpailutus, palvelujen hankinnassa ja
kilpailuttamisessa mukana olevat kunnat ovat Kangasala
(Kangasala-Pälkäne), Nokia, Pirkkala (Pirkkala-Vesilahti) ja
Ylöjärvi.
Kangasalan kunta pyytää edellä mainittujen kuntien puolesta
tarjouksia vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun palvelun
tuottamisesta ostopalveluna.
Kunnat toimivat itsenäisinä hankintayksikköinä. Jokainen kunta
tekee oman hankintapäätöksen ja -sopimuksen.
Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n
perusteella vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävät
henkilökohtaisen avun palvelut.
Tarjousta pyydetään seuraavista palvelutuotteista:
1) avustajatyö
2) ammatillinen avustajatyö.
Hankinnan kohde ja palvelun vähimmäisvaatimukset on kuvattu
tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1).
Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että
palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt
vaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.
Tarjouspyynnössä on seuraavat erilliset liitteet:
 palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset (liite 1)
 tarjoajan soveltuvuus (liite 2)
 hankinnan kohteeseen ja tarjoukseen liittyvien
vähimmäisvaatimusten hyväksyminen (liite 3)
 hintalomake (liite 4)
 sopimusluonnos (liite 5)
 JYSE 2014 PALVELUT (liite 6)
Tarjouksen mukana tulee palauttaa täytettynä liitteiden 2, 3 ja 4
mukaiset tarjouslomakkeet.
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Hankintamenettely

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveysalan
palveluhankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa
menettelyä, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.
Hankintailmoitus hankinnasta on jätetty HILMA-palveluun
(www.hankintailmoitukset.fi) 28.11.2016.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.3.2017 - 31.12.2018.
Sopimuskauden alkamisajankohta on 1.3.2017.

Optio

Hankintaan sisällytetään mahdollisuus + yhden (1) + yhden (1)
vuoden optiokausiin. Optiokaudet tarkoittavat 1.1.2019 - 31.12.2020
välistä ajankohtaa.

Hankintamäärät

Kuntien tämänhetkinen palvelujen tarve on keskimäärin:
 Kangasala-Pälkäne: 47 asiakasta ja n. 1 800 h/kk
 Nokia: 10 asiakasta ja n. 500 h/kk
 Pirkkala-Vesilahti: 22 asiakasta ja n. 800 h/kk
 Ylöjärvi: 42 asiakasta ja n. 2 600 h/kk
Arvioidut asiakas- ja tuntimäärät eivät sido tilaajaa.

Hinnat

Hinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 olevalla
hintalomakkeella. Hinnat on ilmoitettava kahden (2) desimaalin
tarkkuudella.
Ilmoitetun hinnan tulee sisältää kaikki kulut, eikä mitään sen päälle
tulevia laskutus-, toimitus-, matkustus-, kuljetus-, toimisto- ja
materiaalikuluja tms. hyväksytä.
Palvelujen hinnat ovat voimassa 31.12.2018 asti. Mahdollisia
optiokausia (1.1.2019 -31.12.2020) koskevat esitykset
hinnanmuutoksista perusteluineen tulee toimittaa kirjallisesti
sopimuskuntien vastuuhenkilöille. Optiokauden 1.1.-31.12.2019
muutokset 30.6.2018 mennessä ja optiokauden 1.1.-31.12.2020
muutokset 30.6.2019 mennessä.

Alihankkijat

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa
alihankkijoita. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan
osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija
noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia
velvoitteita.
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Osatarjoukset

Osatarjoukset otetaan huomioon siten, että tarjoaja voi tarjota joko
palvelutuotetta 1 tai 2, tai molempia. Tarjous voidaan tehdä kaikille
tai yksittäisille kunnille.

Vaihtoehtoiset tarjoukset
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.
Hankinnan valinta- ja vertailuperusteet
Hintavertailuun hyväksytään tarjoukset, jotka täyttävät
tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja vähimmäisvaatimusten (liite 1)
sekä tarjoajan soveltuvuuden ehdottomat vaatimukset (liite 2) ja
hankinnan kohteeseen ja tarjoukseen liittyvät
vähimmäisvaatimukset (liite 3).
Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.
Tarjousvertailu, hankintapäätös ja sopimus tehdään erikseen 1.
avustajatyön ja 2. ammatillisen avustajatyön palveluista.
Tarjouksen sisältö

Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa
sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaaditut
tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon.
Tarjoukset ja niiden liitteet tulee laatia suomen kielellä.
Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen
tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien
tarjouspyynnön vastaisten ehtojen, kuten hintavaraumien ja
poikkeavien maksuehtojen vuoksi.
Hankintayksiköillä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat
tarjoukset. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään.
Hankintayksiköillä on oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista
tarjouksista.

Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja
vähimmäisvaatimusten sekä tarjoajan soveltuvuuden ehdottomat
vaatimukset.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain
53 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain mukaisesti
tarjouskilpailusta voidaan myös sulkea pois tarjoaja, jolla ei katsota
olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan
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toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten
sosiaalimaksujen suorittamisen.
Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyjä selvityksiä tai jonka selvitykset
ovat puutteellisia, voidaan myös sulkea pois tarjouskilpailusta.
Sopimusmenettely

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus.
Valittujen palveluntuottajien ja hankintayksiköiden välille syntyy
sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun osapuolet ovat
allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen. Sopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen
tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut
lainvoiman.
Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan tämän tarjouspyynnön
pohjalta sekä noudattaen Julkisten hankintojen yleisiä
sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) niiltä osin kuin ei tässä
tarjouspyynnössä ole toisin sanottu. Sopimusluonnos on liitteenä 5
ja JYSE 2014 PALVELUT ehdot ovat myös tämän tarjouspyynnön
liitteenä.
Lainsäädännön mukaan hankinta-asiakirjat tulevat julkisilta osiltaan
kaikille julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Mikäli
tarjousasiakirja sisältää tietoja yksityisestä liike- tai
ammattisalaisuudesta, Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tästä
tarjouksessa. Tarjouksen hintaa ei pidetä liike- tai
ammattisalaisuutena (JulkL 11 §). Tarjoajan salassapitotahto ei ole
yksistään ratkaiseva, vaan hankintayksikkö arvioi asiaan liittyvät
salassapitointressit kokonaisuutena.

Tarjousten voimassaoloaika
Tarjousten tulee olla voimassa 31.5.2017 asti.
Tarjousten palautus

Tarjoukset on palautettava viimeistään 13.1.2017 klo 12.00
mennessä kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Kangasalan kunta
Sosiaali- ja terveyskeskus
PL 50
36201 Kangasala
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Vammaispalvelulain mukaisen
henkilökohtaisen avun palveluiden hankinta”.
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Lisätiedot

Mahdolliset tarjouspyyntöä tai tarjouksen laadintaa koskevat
lisäkysymykset on esitettävä suomen kielellä 13.12.2016 klo 15
mennessä sähköpostitse osoitteella tea.karna@kangasala.fi.
Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla ”Lisätietopyyntö
tarjouspyyntöön Dnro SO 1132/2016”. Kaikki määräaikaan
mennessä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat
luettavissa viimeistään 21.12.2016 internetistä osoitteessa:
http://www.kangasala.fi/kunta_ja_hallinto/julkiset_hankinnat/
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LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6

Palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset
Tarjoajan
soveltuvuus
(palautetaan
täytettynä
tarjouksen liitteenä)
Hankinnan kohteeseen ja tarjoukseen liittyvien
vähimmäisvaatimusten hyväksyminen (palautetaan
täytettynä tarjouksen liitteenä)
Hintalomake
(palautetaan
täytettynä
tarjouksen
liitteenä)
Sopimusluonnos
JYSE 2014 PALVELUT

