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Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ   H046-22 / HEL 2022-
007147

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Helsingin kaupunki

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Yksikkö / alaorganisaatio Kaupunginkanslia
Postiosoite PL 1

Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Postinumero 00099
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Jaana Kalliomaa

Sähköpostiosoite jaana.kalliomaa@hel.fi
NUTS-koodi Helsinki-Uusimaa FI1B
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.hel.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=422549&tpk=ad169876-7277-4a58-9610-
6060461d0779

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=422549&tpk=ad169876-7277-4a58-9610-
6060461d0779

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen järjestelyn 
ja operatiivisen johdon hankinta
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I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen järjestelyn ja 
operatiivisen johdon hankinta

Viitenumero

H046-2022 / HEL 2022-007147

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000-1)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on vuoden 2023 eduskuntavaalien (vaalipäivä sunnuntai 
2.4.2023 ja ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023) vaalipäivän 
äänestyspaikkojen valmistelu-, järjestely-, valvonta- purku- ja lopputyöt sekä näistä 
vastaavan operatiivisen johdon hankinta. 

Äänestyspaikkoja on eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 Helsingissä yhteensä 
167, joista noin 110 on tämän hankinnan kohteena. Tarkka määrä tarkentuu, kun 
Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2023 eduskuntavaalien 
äänestyspaikat (vaalilaki § 9). Äänestyspaikat tulevat olemaan tiedossa viimeistään 
13.1.2023. Valtaosa hankinnan kohteena olevista äänestyspaikoista on kaupungin 
kouluilla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Hankinnan kohde
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II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000-9)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B

Pääasiallinen suorituspaikka

Helsingin kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinnan kohteena on vuoden 2023 eduskuntavaalien (vaalipäivä sunnuntai 
2.4.2023 ja ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023) vaalipäivän 
äänestyspaikkojen valmistelu-, järjestely-, valvonta- purku- ja lopputyöt sekä näistä 
vastaavan operatiivisen johdon hankinta. 

Äänestyspaikkoja on eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 Helsingissä yhteensä 
167, joista noin 110 on tämän hankinnan kohteena. Tarkka määrä tarkentuu, kun 
Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2023 eduskuntavaalien 
äänestyspaikat (vaalilaki § 9). Äänestyspaikat tulevat olemaan tiedossa viimeistään 
13.1.2023. Valtaosa hankinnan kohteena olevista äänestyspaikoista on kaupungin 
kouluilla.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin Palvelukuvauksessa (Liite 1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

20.02.2023 - 30.04.2023

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei
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III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Tässä hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjoajien tulee toimittaa 
tarjoukset määräaikaan mennessä tämän tarjouspyynnön vaatimusten 
mukaisesti. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus 
tarkastetaan tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarjousten vertailu 
tehdään tämän tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjouspyynnön 
ehdoissa esitetyt selvitykset ja todistukset pyydetään ennen hankintapäätöksen 
tekoa tarjoajalta, joka vertailun ja alustavan soveltuvuusarvioinnin perusteella 
näyttää tulevan valituksi. Hankintapäätös muutoksenhakuosoituksineen 
lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi. Ennen tarjousten toimittamisen määräaikaa 
on mahdollista esittää tarjouspalvelun kautta kysymyksiä, ja näihin kysymyksiin 
annetut vastaukset tulee ottaa huomioon tarjousta annettaessa tämän 
tarjouspyynnön vaatimuksia täsmentävinä vaatimuksina.

HANKINTALAIN PAKOLLISTEN POISSULKEMISPERUSTEIDEN 
SOVELTAMINEN: RIKOSREKISTERIOTE

Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukaisia 
pakollisia poissulkemisperusteita. 

Näin ollen tarjoajalta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan 
kilpailutuksessa, tullaan ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytämään 
hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Tarjoajan tulee siten varautua 
PYYDETTÄESSÄ toimittamaan rikosrekisterilain ( 770/1993) 6 §:n 8 momentissa 
ja 6 b §:ssä tarkoitetut otteet ehdokkaan tai tarjoajan ja sen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimen jäsenistä sekä edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttävistä 
henkilöistä (tai ulkomaisen tarjoajan kyseessä ollessa henkilön alkuperämaan tai 
sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antamat vastaavat otteet 
rikosrekisteristä). Edellä mainituiksi henkilöiksi katsotaan muun muassa yrityksen 
pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön 
tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat, prokuralain 
(130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen puheenjohtaja, yksityinen 
elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön 
vastuunalainen yhtiömies, sekä muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten 
säätiön edustajat. 

  

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00580
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

03.01.2023 12:00 (UTC +02:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

31.03.2023

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

03.01.2023 12:01

Tarjouspalvelun tiedot
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Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 07.12.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset, joihin annetaan vastaukset viimeistään 14.12.2022.

Liikesalaisuustiedot

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

Kyllä

Hankinnan tunniste

H046-22 / HEL 2022-007147

Soveltuvuusvaatimukset
TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINNIN PERIAATTEET

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa tai tarjoajan alihankkijaa 
koskee jokin hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja tai tarjoajan alihankkijaa ei ole 
merkitty kaupparekisteriin eikä merkinnän puuttumiseen ole laillista perustetta taikka 
jos tarjoajalla tai alihankkijalla ei ole vaadittua lupaa hankittavan palvelun 
suorittamiseen jäljempänä tarjouspyynnössä mainituin tavoin (hankintalain 84 §:n 
poissulkemisperuste).

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa tai tarjoajan alihankkijaa 
koskee jokin hankintalain 81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja tai tarjoajan alihankkija ei täytä 
hankintayksikön asettamia kelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos osoittautuu, ettei tarjoaja tai alihankkija 
kykene pyydettäessä toimittamaan tilaajavastuulaista johtuvia selvityksiä tai 
todistuksia taikka ellei selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ole laillista 
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perustetta.

Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään 3 kuukautta 
vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset 
asiakirjat.

Jos alla mainitut tarjoajaa ja / tai alihankkijaa koskevat todistukset ja selvitykset ovat 
saatavissa VastuuGroup-palvelusta (aik. tilaajavastuu.fi-palvelu), hankintayksikkö 
tarkastaa tiedot tästä palvelusta.        

Kaikilta tarjouksen antavilta yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta edellytetään YEL-
vakuutuksen ottamista (YEL-todistusta) viimeistään ennen hankintasopimuksen 
allekirjoittamista. Perusteena tälle vaatimukselle on julkisten alojen eläkelain (KuEL) 
4 §, jonka mukaan ilman YEL-vakuutusvelvollisuutta toimivaa julkisen työnantajan 
palkkaamaa konsulttia pidetään lain piirissä olevana. Tämä tarkoittaa sitä, että 
toimeksiantajan (Helsingin kaupunkikonsernin) olisi suoritettava eläkemaksu 
vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvien yrittäjien osalta. Tarjoajien 
tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun perusteella edellytämme sen vuoksi YEL-
vakuutuksen ottamista kaikilta tarjouksen antavilta yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, 
tulorajoista riippumatta. 

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy soveltavat hankinnoissaan 
lakia eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä 
kuuluvien velvoitusten täyttämisestä (659/1967), ns. pakotelakia. 

Soveltuvuusvaatimukset Minimivaati
mus

Maksimiv
aatimus

Tarjoaja vakuuttaa, että 
tarjoajaa tai sen 
alihankkijayritystä taikka 
näiden johtohenkilöä tai 
edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä ei ole tuomittu 
hankintalain 80 §:ssä 
mainitusta rikoksesta.

Kyllä

Tämän vaatimuksen tarkoituksena on saada tietoa tarjoajista, jotka on tuomittu veropetoksista tai muista 
veronmaksun vilpillisyyksistä taikka muista hankintalain 80 §:n mukaisista rikoksista. Tällaisia rikoksia ovat 
muun muassa veropetoksiin ja rahanpesuun liittyvät rikokset. Hankintayksikkö sulkee sellaiset tarjoajat 
tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Tarjoaja vakuuttaa, että 
tarjoajaa tai sen 
alihankkijayritystä ei koske 
jokin hankintalain 81 §:n 
harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste.

Kyllä

Tilaajavastuutiedot

Verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen
Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkijat ovat maksaneet 
lakisääteiset verot ja 
sosiaaliturvamaksut. 

Kyllä

Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava itsestään ja alihankkijoistaan veroviranomaisen todistus maksetuista 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty. Jollei tarjoajan tai alihankkijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja 
otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyväksytään tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön 
mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. Ulkomaisen 
tarjoajan, jolla on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus, on kuitenkin pyydettäessä toimitettava yllä vaaditut 
tiedot mahdollisista veroveloista.
Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkijat ovat maksaneet 
lakisääteiset 
eläkevakuutusmaksut.

Kyllä
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Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava itsestään ja alihankkijoistaan työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön 
todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Jollei tarjoajan tai alihankkijan 
sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyväksytään 
tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu 
ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. Ulkomaisen tarjoajan lähetetyistä työntekijöistä on pyydettäessä 
esitettävä E101/A1-todistus (EU:n tai ETA:n alueelta lähetetyt työntekijät) tai vastaava todistus 
(sosiaaliturvasopimusmaat) tai eläkevakuuttamista koskeva muu selvitys (sopimuksettomat kolmannet maat).
Rekisteröityminen

Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkijat on merkitty 
kaupparekisteriin.
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaupparekisteriote itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista. 
Ulkomaisen tarjoajan on pyydettäessä toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella 
rekisteriotteella, joka on käännetty suomen kielelle. - Jos tarjoajaa tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty 
kaupparekisteriin, tulee tarjoajan pyydettäessä selvittää seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.
Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkijat on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin.
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys omasta ja alihankkijoidensa rekisteröitymisestä ennakkoperintä-, 
työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ulkomaisen tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 
vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, joka on käännetty suomen 
kielelle. Ulkomaisen tarjoajan, jolla on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus, on kuitenkin pyydettäessä 
toimitettava yllä vaaditut selvitykset ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin merkitsemisestä. - Siltä osin kuin tarjoajaa tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty yllä mainittuihin 
rekistereihin, tulee tarjoajan pyydettäessä selvittää seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.
Työehdot

Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkijat noudattavat 
velvoittavaa, hankinnan 
kohteena olevaan työhön 
sovellettavaa 
työehtosopimusta. Jos 
sellaista ei ole, tarjoaja ja 
alihankkijat noudattavat 
vähintään työlainsäädännön 
mukaisia työehtoja.

Kyllä

Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitykset työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.
Työterveys

Tarjoajan ja tarjoajan 
alihankkijain työntekijöillä on 
lakisääteinen työterveyshuolto.

Kyllä

Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä voimassa oleva työterveyshuoltosopimus tai muu kirjallinen selvitys siitä 
millä tavalla tarjoaja ja alihankkijat järjestävät työntekijöidensä lakisääteisen työterveyshuollon.
VastuuGroup-palvelu

Tarjoajan tiedot ovat 
saatavissa VastuuGroup-
palvelusta (aik. 
tilaajavastuu.fi-palvelu).
Edellä maninittuja todistuksia ei tarvitse toimittaa, jos tarjoajalta ja hänen alihankkijaltaan pyydetyt tiedot ovat 
saatavissa VastuuGroup-palvelusta.
Alihankinta

Käytämme alihankkijaa. Valittava

Jos vastaus on "Kyllä", tarjoaja liittää tarjoukseensa alla olevan kohdan mukaisen selvityksen.

Jos kyllä
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Tarjoajan tulee antaa 
alihankkijansa/alihankkijoid
ensa nimi- ja yhteystiedot. 
Tarjouksessa on annettava 
selvitys siitä, minkä osan 
sopimuksesta tarjoaja 
antaa alihankintana 
kolmannelle osapuolelle 
sekä annettava 
yksityiskohtainen kuvaus 
edellä mainitusta 
alihankkijan osuudesta. 

Ladattava

Tarjoaja antaa vaaditut tiedot tarjoukseensa ladattavalla erillisellä liitteellä.

Alihankkijan tiedot ovat 
saatavissa VastuuGroup-
palvelusta (aik. 
tilaajavastuu.fi-palvelu).
Edellä maninittuja todistuksia ei tarvitse toimittaa, jos tarjoajalta ja hänen alihankkijaltaan pyydetyt tiedot ovat 
saatavissa VastuuGroup-palvelusta.
Taloudellinen ja 
rahoituksellinen tilanne
Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävät taloudelliset ja 
rahoitukselliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. 
Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole 
konkurssissa, purettavana tai 
keskeyttänyt liiketoimintaansa.

Kyllä

Taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n tai vastaavan tahon rating-
luokituksessa on vähintään tyydyttävä A taikka riskiluokka on 1-3 tai vastaava.   Hankintayksikkö varaa itselleen 
oikeuden tarkastaa tarjoajan luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä 
toimittamaan luottolaitoksen lausunnon.   
Vastuuvakuutus

Tarjoajalla on voimassa oleva 
toiminnan vastuuvakuutus, 
joka on riittävä suhteessa 
hankintaan tai tarjoaja sitoutuu 
ottamaan sellaisen 
viimeistään sopimuskauden 
alkaessa, mikäli tarjoaja 
valitaan toimittajaksi.

Kyllä

Tarjoajan on pyynnöstä toimitettava vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja 
vakuutusmaksujen maksamisesta.
Tekninen suorituskyky ja 
ammatillinen pätevyys
Tarjoajalla tulee olla 
hankinnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävä 
tekninen suorituskyky, riittävät 
resurssit sekä kokemusta 
hankinnan suorittamiseen. 
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Riittävänä kokemuksena 
pidetään sitä, että tarjoajalla 
on 4 referenssiä viimeisen 
viiden vuoden ajalta tarjousten 
jättämiselle asetetusta 
määräpäivästä lukien. 
Kokemuksen tulee sisältää:
• Vähintään yhden referenssin 
tulee olla tuotettu 
kuntasektorille
• Jokaisessa referenssissä 
palvelu on sisältänyt 
kiinteistöpalveluita ja/tai 
siivousta ja/tai 
vartiointipalveluita
• Jokaisen referenssin 
sopimushinnan on tullut olla 
vähintään 40 000,00 €

Ladattava

Tarjoaja lataa Referenssit - liitteen ilmoitettujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti täytettynä. 

Referenssien tulee olla hankintayksikön tarkastettavissa. Tarjoajan tulee varmistaa, että annetut yhteyshenkilö(t) 
on tavoitettavissa. Referensseiksi eivät kelpaa toimitukset, jotka on toteutettu tarjoajalle itselleen tai sen 
alihankkijoille.
Henkilöstö

Tarjoajalla on oltava 
hankinnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävästi 
ammattitaitoista henkilöstöä 
palvelun tuottamiseen.
Tarjoajan tulee nimetä 
operatiivisen johdon 
vastuuhenkilö ja 
varavastuuhenkilö, joilla tulee 
kummallakin erikseen olla 
vähintään kahden vuoden 
työkokemus, joka on karttunut 
viimeisen viiden (5) vuoden 
ajalta tarjouksen jättämiselle 
asetetusta määräajasta 
laskettuna.

Kahden vuoden 
työkokemuksen tulee koostua 
seuraavista osa-alueista:
• yhteistyöstä kuntasektorin 
kanssa,
• projektin johtamisesta ja 
organisoimisesta, johon on 
kuulunut henkilöstön 
johtamista ja tilahallintaa 
(avainhallintaa, tilajärjestelyä 
ja puhtaanapidon 
järjestämistä) ja
• 
henkilöstöresurssinhallinnasta.

Yhden osa-alueen osalta ei 
vaadita kahden vuoden 
kokemusta, vaan siten, että 
osa-alueet yhdessä 
muodostavat kahden vuoden 
kokemuksen.

Ladattava

Tarjoaja lataa Henkilöstö - liitteen. Liite tulee täydentää liitteellä ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Liitteestä tulee 
ilmetä vastuuhenkilölle ja varavastuuhenkilölle asetettujen kokemusvaatimusten täyttyminen.
Ryhmittymänä tarjoaminen

Tarjous jätetään ryhmittymänä

Jos kyllä
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Ryhmittymän on 
sitouduttava siihen, että 
tarjouksessa nimetyt 
ryhmittymän jäsenet ovat 
käytettävissä hankinnan 
toteuttamiseen, mikäli 
ryhmittymä tulee valituksi. 

Kyllä

Ryhmittymän on osoitettava 
yksi organisaatio, joka 
hoitaa kaiken 
yhteydenpidon ja 
laskutuksen tilaajan 
kanssa. Ilmoita 
organisaatio ja sen 
yhteyshenkilö. 

Syötettävä

Lisäksi ryhmittymä sitoutuu 
osoittamaan pyydettäessä, 
miten ryhmittymän jäsenten 
väliset suhteet on 
järjestetty. Kuitenkin kaikki 
ryhmittymän jäsenet 
yhdessä vastaavat 
sopimusvastuista 
allekirjoittamalla 
hankintasopimuksen. 

Kyllä

Mikäli tarjous tehdään 
ryhmittymänä, 
soveltuvuusvaatimuksiin 
liittyvät selvitykset tulee 
toimittaa pyydettäessä 
jokaisesta 
tarjoajayhteenliittymän 
osakasyrityksestä erikseen.
 

Kansainväliset pakotteet
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Tarjoaja vakuuttaa,
1. ettei tarjoaja tai tarjoajan 
lähipiiri kuulu Neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 269/2014,
annettu 17 päivänä 
maaliskuuta 2014, Ukrainan 
alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä 
heikentävien tai uhkaavien 
toimien johdosta
määrättävistä rajoittavista 
toimenpiteistä liitteessä I 
lueteltuihin luonnollisiin
henkilöihin, oikeushenkilöihin, 
yhteisöihin tai elimiin,
2. ettei 1) tarjoajalle, 2) 
tarjoajan hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsenille tai
edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttäville 
henkilöille tai tahoille eikä 3)
tarjoajan välittömille tai 
välillisille omistajille taikka 
tarjoajan käyttämiin
alihankkijoihin kohdistu muita 
Euroopan unionin, 
Yhdistyneiden kansakuntien 
tai
Suomen viranomaisten 
asettamia pakotteita taikka 
varojen jäädyttämispäätöstä,
ja
3. ettei tarjoajan toiminta, 
sopimuksen kohteeseen 
käytettävät tavarat tai palvelut
eikä tarjoajan tuottamien 
tuotteiden/palveluiden käyttö 
riko Euroopan unionin,
Yhdistyneiden kansakuntien 
tai Suomen viranomaisten 
asettamia pakotteita.

Kyllä

Helsingin kaupunki on velvollinen noudattamaan Euroopan unionin, Yhdistyneiden
kansakuntien ja Suomen viranomaisten asettamia pakotteita ja varojen
jäädyttämispäätöksiä. Tarjoajien tulee antaa seuraava vakuutus ja pyydettäessä
viipymättä esittää hankintayksikölle tietoja hankintayksikön pyytämään selvityspyyntöön.
’Kyllä’ tarkoittaa, että tarjoaja vakuuttaa kohdan mukaisesti.
Muut tiedot

Onko tarjoaja PK-yritys Valittava

Sopimuksen 
allekirjoittaja/allekirjoittajat 
(nimi, nimike, puhelinnumero 
ja sähköposti)

Sopimuksen allekirjoittajalla tai allekirjoittajilla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. 

Nimi Syötettävä

Nimike Syötettävä

Puhelinnumero Syötettävä

Sähköposti Syötettävä

Sopimuksen yhteyshenkilö 
(nimi, nimike, puhelinnumero 
ja sähköposti)

Nimi Syötettävä

Nimike Syötettävä

Puhelinnumero Syötettävä
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Hankinnan kohteen kriteerit

Sähköposti Syötettävä

Tarjoaja hyväksyy 
tarjouspyynnössä ja sen 
liitteenä olevissa asiakirjoissa 
olevat ehdot ilman varaumia. 
Muita ehtoja ei hyväksytä.

Kyllä
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Operatiivinen johto ja koordinointi

Tarjoajan tulee ilmoittaa liitteessä 6 (Hintaliite) oleva vertailuhinta solusta F15

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimiva
atimus

Maksimiv
aatimus

Koordinoi koko toimintaa ja 
varmistaa toiminnan  
sujuvuuden Palvelukuvauksen 
mukaisesti.

Kyllä

Operatiivisen johdon tulee 
järjestää päivystävä puhelin 
Palvelukuvauksen luvun 4.2 
mukaisesti.

Kyllä

Operatiivisella johdolla tulee 
olla 5 valmiushenkilöä 
Palvelukuvauksen luvun 4.1 
mukaisesti.

Kyllä

Operatiivisen johdon 
vastuuhenkilöllä ja 
varavastuuhenkilöllä tulee olla 
sujuva suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito.

Kyllä

Äänestyspaikkojen järjestely, valvonta ja siivous

Tarjoajan tulee ilmoittaa liitteessä 6 (Hintaliite) oleva vertailuhinta solusta F26

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimiva
atimus

Maksimiv
aatimus

Jokaisessa äänestyspaikassa 
tulee vaalipäivänä olla  
järjestelijä/vaalivalvoja. 

Kyllä

Jokaisen äänestyspaikan ovet 
tulee avata äänestyspäivänä 
tasan kello 9.00 ja sulkea 
tasan kello 20.00 

Kyllä

Järjestelijän/vaalivalvojan 
tulee ymmärtää ja puhua 
suomea tehtävän vaatimalla 
tasolla. Tehtävät on kuvattu 
Palvelukuvauksessa luvussa 
6.

Kyllä

Äänestyspaikkoina toimineet 
tilat on siivottu ja järjestetty 
tilojen normaalikäyttöä varten 
maanantaihin 3.4.2023 klo 
7.30 mennessä.

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimivaati
mus

Maksimiv
aatimus

Vertailuhinta

Tarjoaja lataa täytetyn 
Hintaliitteen (Liite 6 )

Ladattava

Hinnat tulee ilmoittaa ilman 
arvonlisäveroa (alv 0%)
Hintojen tulee sisältää kaikki 
palvelun tuottamiseen liittyvät 
kulut
Tarjottu palvelu täyttää 
palvelulle tarjouspyynnön 
liitteessä 1 Palvelukuvaus 
asetetut vaatimukset

Kyllä
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Hankintayksikön esittely

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -
yksikkö vastaa tarjouskilpailun valmistelusta ja teknisestä toteutuksesta. 
Hankintapäätöksen tekee Helsingin kaupunginkanslia.

Muut tiedot

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki.

Laskutus ja maksuehto

Laskut lähetetään verkkolaskuina.

Hylkäämisperusteet

Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos 
tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun 
muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

Sopimusmenettely

Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa (liite 2).

Suunniteltu sopimuskausi on 20.2.2023 - 30.4.2023. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa ensisijaisesti sähköisesti tilaajan sähköisessä 
sopimusjärjestelmässä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut 
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada 
tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot, selkeästi sanalla 
"SALAINEN". Mikäli liitteestä vain osa on julkista tietoa, tarjoajan tulee tällöin toimittaa 
hankintayksikölle erillinen versio, josta liikesalaisuudet on poistettu, sekä versio joka pitää 
sisällään liikesalaisuuden. Tarjousta kokonaisuudessaan ei saa merkitä liikesalaisuudeksi. 
Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 
Tarjouksen vertailussa käytettävää kokonaishintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus 
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen 
ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

Päätöksenteon perusteet

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan 
halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun 
pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa.
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Liitteet ja linkit
Liitetiedostot

Liite 1 Palvelukuvaus Eduskuntavaalit 2023 .pdf
Liite 2 Sopimusluonnos Eduskuntavaalit 2023.pdf
Liite 3 Referenssit.docx
Liite 4 Henkilöstö.docx
Liite 5 Alihankkijat.xlsx
Liite 6 Hintaliite.xlsx
Liite 7 Henkilötietojen luovutussopimus.pdf
Liite 8 Äänestyspaikat VAHVISTAMATTOMAT.pdf
JYSE Palvelut HUHTIKUU 2022 suomi.pdf

Muut asiat

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen 
liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään hankintamäärään.

 

Allekirjoittajat
Nimi Titteli

Jorma Lamminmäki hankintajohtaja
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