
TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903

Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut 
Helsingissä

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
PL 700
00099 Helsingin kaupunki
Suomi
puh. +358 931031760
fax +358 931031791
maija.loponen@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Tarjoukset lähetettävä:

Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta

Hankintayksikön luonne:

Kunta tai kuntayhtymä

Helsingin kaupungin hankintakeskus vastaa tarjouskilpailun käytännön järjestelyistä ja 
tarjousten vastaanottamisesta.

Hankintayksikön esittely:

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

H053-13 HEL 2013-005903

Hankinnan kuvaus:

Tarjouspyyntö käsittelee lääkäripalveluiden järjestämistä ostopalveluna Helsingin alueella, 
yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa asuville henkilöille.

Hoidon tarve on tällä hetkellä noin 1500 asukkaalle eli noin kuusi lääkärityövuotta.

Yksityisen tehostetun palveluasumisen tämänhetkinen asukasmäärä yksiköittäin löytyy 
oheisesta liitteestä 3.

Palvelukuvaus on liitteenä1.

Hankintapäätöksen tekee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):

Hankinta ei ylitä hankintalain 15 §:n kynnysarvoa

Päänimikkeistö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet
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hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu
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3. Hankinnan taustaa

Katso oheinen palvelukuvaus.

85000000-9 (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut)

Lisäkohde (-kohteet):

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka:

FI1 (Manner-Suomi)

85121000-3 (Lääkäripalvelut)

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Ei

Tarjouksen valintaperuste:

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
vertailuperusteet

Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

4. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25)

Hankintamenettely:

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että kilpailijoiden välisten yhteistarjousten tekemiseen liittyy 
kilpailuoikeudellisia rajoituksia. Tarjoajan tulee arvioida, onko yhteistarjous kilpailusäädännön 
mukainen.

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kohderyhmittäin

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei
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5. Hankinnan kohteen kriteerit

Yksityisen palveluasumisen 
lääkäripalvelut
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

80.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Asukkaan asumisvuorokausi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
vuorok
ausi

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
ryhmäkodissa käy yhden  
vuoden aikana  korkeintaan 
kolme eri lääkäriä. 

Valittava 20.00 Kyllä 20p
Ei 0p

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään)

 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Pienin tarjottava määrä on 
yksi palvelutalo eli vähintään 
yhden palvelutalon kaikkien 
ryhmäkotien asukkaat.

Yhteiset pisteet yhteensä

6. Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjoushinta on asukkaan asumisvuorokauden hinta  alv 0%. Hinta on kiinteä kaksi vuotta 
sopimuksen solmimisesta. Sen jälkeen hinnanmuutosta voi esittää ainoastaan oheisessa 
sopimusluonnoksessa, liite 2. mainitusti.

7. Laskutus ja maksuehto

Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 
mukainen.

8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintayksikkö pyytää osallistumispyynnössä mainitut tarjoajien soveltuvuuteen liittyvät 
todistukset ja selvitykset vain niiltä tarjoajilta, jotka näyttävät alustavan tarjousvertailun 
perusteella voittavan tarjouskilpailun. 

Todistukset ja selvitykset on toimitettava hankintayksikön antamassa määräajassa.

Enintään 3 kuukautta vanhojen todistusten ja selvitysten kelpoisuusaika  lasketaan siitä, kun 
hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

1. TARJOAJAN 
SOVELTUVUUDEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Kuten osallistumispyynnössä

Kyllä

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:
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VEROT JA 
SOSIAALITURVAMAKSUT

Kuten osallistumispyynnössä

REKISTERITIEDOT

Kuten osallistumispyynnössä

TALOUDELLINEN JA 
RAHOITUKSELLINEN 
TILANNE

Kuten osallistumispyynnössä

TEKNINEN SUORITUSKYKY 
JA AMMATILLINEN 
PÄTEVYYS

Palvelua tuottavat lääkärit ovat 
Suomessa laillistettuja 
lääkäreitä, ja heillä on 
vähintään yhden vuoden 
kliinistä työkokemusta 
Suomessa. 

Kyllä

Palvelua antavilla lääkäreillä 
on vähintään hyvä suomen 
kielen suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito.  Lisäksi 
ruotsinkielistä palvelua 
antavilla lääkäreillä on 
vähintään hyvä ruotsin kielen 
suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito.

Kyllä Kielitaito tulee pyydettäessä pystyä 
osoittamaan siten, kuin liitteessä on todettu. 
Palveluntuottaja vastaa siitä, että se 
hoitohenkilöstöä palkatessaan ja edelleen 
työvoimaa toimittaessaan varmistaa, että 
työntekijän suullinen ja kirjallinen ammatillinen 
kielitaito on riittävä siihen työkohteeseen ja 
työtehtävään, johon työntekijä palkataan. (Liite 
4 :Terveyskeskuksen, nykyinen Sosiaali- ja 
terveysvirasto, tehtävissä vaadittava kielitaito 
ja ohjeet kielitaidon toteamisesta ja muista 
menettelyistä). Tilaaja myös edellyttää, että 
maahan muuttaneiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden osalta arvioidaan 
huolellisesti, että heillä on tehtävän 
edellyttämä kielitaito, ja että kielitaidon 
toteamisesta tehdään merkintä 
työsopimukseen.

Tähän ilmoitetaan kuinka 
monesta ryhmäkotiasukkaasta 
tarjoaja voi vastata. 

Pienin tarjottava määrä on yhden hoitokodin 
kaikkien ryhmäkotien asukasmäärä. 

2. TARJOUKSEN 
SOVELTUVUUDEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

3. ALIHANKINTA

Käytämme alihankintaa

Jos tarjoaja käyttää 
alihankintaa, hän ilmoittaa 
tässä kohdassa minkä osan 
sopimuksesta aikoo antaa 
alihankintana kolmannelle 
osapuolelle sekä kuvaa 
alihankkijan osuuden 
yksityiskohtaisesti.

Tarjoaja toimittaa kaikki 
osallistumispyynnössä 
mainitut, myös tarjoajalta 
vaaditut todistukset 
alihankkijoistaan ks yläpalkki.

Kyllä

4. HINTA JA LASKUTUS

Hinta sisältää kaikki palveluun 
sisältyvät vaiheet kuten 
matkat, laskutus yms. 

Kyllä

Maksuehto vähintään 21 
päivää netto

pv 21

5. SOPIMUS
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Hyväksymme sopimusehdot 
(liite 2)

Kyllä

9. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 30.06.2014 saakka.

10. Päätöksenteon perusteet

1. Hinta, painoarvoltaan 80% 

Vertailussa käytetään tarjoajan antamaa asukkaan asumisvuorokauden hintaa (alv 0 %). 
Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 80 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet 
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta 
(X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 80 pisteellä. Laskukaava: 
X/Y x 80 pistettä.

Vertailuperusteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

2. Laatu, painoarvoltaan 20%

Kun tarjoaja pystyy vakuuttamaan sen, että ryhmäkodissa ei käy enemmän kuin kolme eri 
lääkäriä vuodessa, siitä saa 20 vertailupistettä, ellei siitä saa 0 pistettä.

Helsingin kaupungin hankintatarpeen kattamiseksi valitaan kolme - viisi , eniten vertailupisteitä 
saanutta  tarjoajaa palveluntuottajiksi. 

Suurimman pistemäärän saanut tarjoaja saa, niin halutessaan, hoitaakseen 60 %  1500 
asukkaan määrästä eli 900 asukasta Seuraavaksi eniten pisteitä saanut saa  30 % tästä eli 450
 ja kolmanneksi eniten pisteitä saa loput.
 
Jos palveluntuottajan  ilmoittamansa kapasiteetti ei riitä sijoituksensa mukaisen  määrän 
hoitamiseksi, niin ylimenevä osuus jakautuu niin, että seuraava saa  60 % jäljellä olevasta 
määrästä ja kolmas loput. 

Hankintapäätöksen tekee Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

11. Hylkäämisperusteet

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin 
hankintalain 53 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee 
hankintalain 57 §:n poissulkemisperuste.

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin 
hankintalain 54 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä 
hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

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

12. Sopimusmenettely

Kyseessä on puitesopimus.Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa (liite 2).

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
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13. Tarjousasiakirjojen 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. Kaupunki harkitsee, 
ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa 
käytettävää hintatietoa 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.

14. 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 ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun 
perustiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle neljännesvuosittain sopimuskauden 
aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä.

Tarjouksen tekemiseen liittyvissä teknisissä ongelmissa auttaa: Helpdesk puh 020 766 1077 
tuki@cloudia.fi

15. Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 21.01.2014 klo 12:00 mennessä.

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös 
kysymyksiin annetut vastaukset 23.1.2014.

Sopimuksella ei rajoiteta tilaajan oikeutta vuokrata lääkärityövoimaa kaupungin yhdessä 
eräiden muiden kuntien kanssa omistamalta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä.

Palveluntuottajan henkilöstö ei ole minkäänlaisessa työ- tai palvelusuhteessa Helsingin 
kaupunkiin hoitaessaan Helsingin kaupungin potilaita tämän sopimuksen mukaisesti.

Ensisijainen vastuu palveluntuottajan lääkärien pätevyydestä on palveluntuottajalla.

Palveluntuottajan tulee täydennys- ja muuta koulutusta järjestämällä huolehtia henkilöstönsä 
sekä mahdollisten alihankkijoidensa henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. 
Palveluntuottaja ja mahdollinen alihankkija huolehtivat täydennyskoulutuksesta liittämänsä 
täydennyskoulutussuunnitelman mukaisesti.

Palveluntuottaja vastaa työntekijöiden perehdytyksestä työtehtävään ja toimintaympäristöön 
sisältäen asiakastietojärjestelmät ja niiden käytön.

16. Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

31.01.2014 klo 12:00

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

17. Allekirjoittajat
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Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja

Hannamaija Haiminen, hankintapäällikkö

18. Liitteet ja linkit

H053-13 Kielitaidon osoittaminen.docx

H053-13 Ostopalvelupaikkojen hoitopaikat ja- tai asiakkaat marraskuussa 2013.xlsx

H053-13 palvelukuvaus 15.1.2014.docx

H053-13 Sopimusluonnos 16.1.2014.docx
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