
TARJOUSPYYNTÖ H031-14HEL2014-003858

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalveluiden 
hankinta

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
Riitta Hintikka
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
Suomi
puh. +358 931031786
fax +358 931031791
riitta.hintikka@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.

Hankintapäätöksen asiassa tekee Helsingin kaupungin sosiaali -ja terveyslautakunta.

Hankintayksikön esittely:

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalveluiden hankinta

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

H031-14HEL2014-003858

Hankinnan kuvaus:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 
lymfaterapiapalveluja terveydenhuololain mukaisena lääkinnällisenä kuntoutuksena 
(Terveydenhuoltolaki 2010/1326).

Palvelu perustuu tilaajan kuntoutuslähetteiden ja -suunnitelmien perusteella tehtyihin 
maksusitoumuspäätöksiin. 

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1).

Vuonna 2013 ostettujen lymfaerapiapakäyntien määrä oli n. 12 000 kpl.

Tarjouspyynnössä esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat vuoden 2013 lukuihin eivätkä 
sido Helsingin kaupunkia.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):
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Hankinta ylittää hankintalain 15§:n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12§:n pykälän 
kynnysarvon

Päänimikkeistö:

85000000-9 (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut)

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Ei

3. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

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

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei
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Tarjouksen valintaperuste:

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
vertailuperusteet

Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

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

Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Tarjouksen voi tehdä sekä yritys että itsenäinen ammatinharjoittaja.
Tarjoajan palveluksessa olevat tai tarjoajaan alihankintasuhteessa olevat lymfaterapeutit 
nimetään erikseen sopimukseen.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan riittävä määrä palveluntuottajia kattamaan arvioidun 
palvelun tarpeen: valitaan vähintään 50 palveluntuottajaa (=lymfaterapeuttia), joista vähintään 
viisi tarjoaa palvelua myös ruotsin kielellä. Mikäli valitun 50 joukossa ei ole viittä ruotsinkielistä 
palvelua tarjoavaa, niin listalta valitaan seuravaksi eniten kokonaispisteitä saanutta 
ruotsinkielistä palvelua tarjoavaa siten, että vaadittu määrä saadaan täytettyä.

Kohderyhmä 1: Yksilöterapia terapeutin tiloissa 60 min

Valituista palveluntuottajista tehdään lista yhteystietoineen ja lymfaterapeutin 
erityisosaamistietoineen.
Päätös lymfaterapiapaikasta tehdään potilaskohtaisesti yhteistyössä kuntoutussuunnittelijan ja 
kuntoutusvastuulääkärin kanssa. Palvelua hankitaan valituilta palveluntuottajilta asiakkaan 
yksilöllisen tarpeen perusteella esim. lymfaterapeutin erityisosaamisen, asiakkaan asuinalueen 
tai vastaanottoajan nopean saatavuuden perusteella.

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kohderyhmittäin

4. Hankinnan kohteen kriteerit

Lymfaterapia 60 minuuttia
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

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

Lymfaterapia 60 min, yksilöterapia 
terapeutin tiloissa hinta (alv 0%)

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 hoitokerta € / 
hoitok
erta

Laatupisteet. koulutus- ja 
työkokemuslisäpisteet 
koontitaulukosta 

20.00 Manuaalinen

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

5. Hinta ja kaupalliset ehdot

Hintojen tulee sisältää kaikki kulut.
Palvelu on arvolisäverotonta (alv 0 %) terveyden- ja sairaanhoitopalvelua.

Vertailuhintana kysytään:
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Perushinta € / terapeutin toimitiloissa annettava yksilölymfaterapia 60 minuuttia

Muille minuuttimäärille lasketaan hinnat sopimuskaudelle seuraavasti:
90 minuutin hoidon hinta tulee olemaan perushinta lisättynä 50 % :lla
45 minuutin hoidon hinta tulee olemaan perushinta vähennettynä 25 %:lla

Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan sopimuskauden alkamisesta laskettuna. Sen 
jälkeen hintoja voidaan muuttaa Jyse 2009 Palvelut ehdoissa säännellyllä tavalla.

6. Laskutus ja maksuehto

Laskutus lääkinnällisen kuntoutuksen erillisten laskutusohjeiden mukaan. Kyseinen ohje on 
liitteenä asiakkaan maksusitoumuksessa.
Laskutusohje on tarjouspyynnön liitteenä, liite 4.

7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Tarjouksen voi jättää yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joka tuottaa 
lymfaterapiapalveluja. Palveluntuottaja voi käyttää alihankkijoita, jotka on ilmoittanut 
tarjouksessaan. Myös alihankintana palveluntuottajan tulee olla tämän tarjouspyynnön 
vaatimukset täyttävä lymfaterapeutti.

1) Tarjouspyynnön mukainen lymfaterapeutti:

Fysioterapeutin (AMK), sairaanhoitajan, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan 
tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) 
myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Kaikkiin tutkintoihin 
rinnastetaan myös vastaavat EU:ssa hyväksytyt koulutukset, joille Valvira on myöntänyt 
ammatinharjoittamisoikeuden.
Lisäksi vaaditaan hyväksysti suoritettu lymfaterapiakoulutus Suomessa tai ulkomaillla. 
Suomessa hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä ovat Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät 
FYSI ry yhteistyössä Feldberg-klinikan kanssa, Suomen Lymfahoito ry Lymfaterapi i Finland rf. 
ja Vodder Instituutti. Asiantuntijaryhmä tarkistaa ulkomailla suoritetun lymfaterapiakoulutuksen 
ja päättää onko se hyväksyttävä vai ei.

Tarjoukseen on liitettävä kopio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 
luvasta.
Tarjoukseen on liitettävä kopio lymfaterapiakoulutuksesta.

Palvelun tuottamiseen osallistuvilla / lymfaterapiaa antavilla henkilöillä on oltava laillistamisensa 
jälkeen vähintään kahden (2) vuoden työkokemus tarjouspyynnössä mainittujen asiakasryhmien 
hoidosta. Vaadittu työkokemus tulee olla täynnä tarjouksen jättämishetkellä. Kokopäiväinen 
yhden vuoden työkokemus lasketaan yhdeksi vuodeksi, osa-aikainen (vähintään 20 tuntia 
viikossa) vuoden työkokemus lasketaan puoleksi (0,5) vuodeksi. 

Tarjoukseen on liitettävä cv, josta  käy ilmi työn luonne ja sisältö, kesto sekä onko ollut kyse 
osa-aikatyöstä tuntimäärineen vai kokopäivätyöstä. Työkokemus hyväksytään vain 
tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesta työstä. Asiantuntijaryhmä tarkistaa onko ilmoitettu 
työkokemus tarjouspyynnön vaatimuksia vastaava.

Alkuperäiset koulutus- ja työtodistukset tai lisäselvitykset on varauduttava esittämään 
pyydettäsessä.

2) Luvat:

Palveluntuottajalla on oltava viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassa oleva 
aluehallintoviraston lupa tämän tarjouspyynnön mukaiseen terveydenhuoltopalvelujen 
antamiseen. (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1990/152 muutoksineen).     

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan terveydenhuollon ammattihenkilön ei tarvitse hakea 
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erillistä lupaa aluehallintovirastolta, vaan hänen tulee ennen ammatinharjoittamisen aloittamista 
tehdä aluehallintovirastolle kirjallinen ilmoitus itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta 
(laki yksityisestä terveydenhuollosta 9a §, 337/2009).

3 ) Tilat:

Palveluntuottajan käyttämät kuntoutustilat ovat siistit, tilavat, turvalliset ja esteettömät, ja ne 
soveltuvat palvelukuvauksen mukaiselle asiakasryhmälle.

4) Muut viranomaistodistukset ja reksiteritiedot

Hankintayksikkö pyytää tarjouksen liitteeksi alla mainitut viranomaistodistukset ja -selvitykset.
Kaikki alla mainitut viranomaistodistukset ja -selvitykset saavat olla enintään kolme (3) 
kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset 
asiakirjat.
Lisäksi Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti 
käytetyistä rekistereistä.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

Viranomaistodistukset ja 
rekisteritiedot

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys 
rekisteröitymisestä alla mainittuihin 
rekistereihin. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole 
merkitty mainittuihin rekistereihin, on hänen 
selvitettävä ne seikat, joihin 
rekisteröimättömyys perustuu. Jos ulkomainen 
tarjoaja ei ole rekisteröitynyt vaaditulla tavalla 
Suomessa, on hänen toimitettava vastaavat 
tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön 
mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla 
todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä 
tavalla suomen kielellä.

Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa verot ja 
sosiaaliturvamaksut on 
maksettu

Ladattava Tarjoajan on liitettävä itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista 
veroviranomaisen todistus maksetuista 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai 
verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 
tehty.

Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa 
eläkevakuutusmaksut on 
maksettu

Ladattava Tarjoajan on liitettävä itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista työeläkekassan 
ja / tai vakuutusyhtiön todistus 
eläkevakuutuksen ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty.

Kaupparekisteriote Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä kaupparekisteriote itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista.

Tarjoaja on merkitty 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin

Tarjoaja on merkitty 
työnantajarekisteriin

Jos vastaus edellä oleviin on 
EI, selvitys 
rekisteröimättömyyden 
perusteista annetaan tässä

Tarjoajan tiedot on saatavissa 
tilaajavastuu.fi-palvelusta

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos toimittajan ja ilmoittamansa 
alihankkijan tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi –palvelusta. (tässä 
tapauksessa yllä oleviin pakollisiin ladattaviin 
kohtiin ladataan asiakirja josssa todetaan, että 
"olemme tilaajavastuu.fi- palvelussa)
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Vakuutukset

Tarjoajalla ja hänen 
alihankkijallansa on voimassa 
oleva potilasvakuutus

Ladattava Tarjoajan on liitettävä itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutusyhtiön 
todistus voimassaolevasta 
potilasvakuutuksesta ja maksetuista 
maksuista.

Tarjoajalla ja hänen 
alihankkijallansa on voimassa 
oleva vastuuvakuutus

Ladattava Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutusyhtiön 
todistus voimassaolevasta 
vastuuvakuutuksesta ja maksetuista 
maksuista.

Tarjoajan taloudelliset 
edellytykset hankinnan 
suorittamiseen

Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävät taloudelliset 
edellytykset hankinnan suorittamiseen.Tätä 
ominaisuutta arvioidaan tarjoajan 
vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, 
kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan on 
toimitettava pyynnöstä tilinpäätösasiakirjat 
edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi hankintayksikkö 
varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan 
luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä.

Pyynnöstä toimitamme 
tilinpäätösasiakirjat edelliseltä 
tilikaudelta

Kyllä

Alihankinta Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan 
määrittelemänsä osan palvelusta 
alihankintana.

Alihankinnan käyttäminen Valittava Kyllä, käytämme alihankintaa
Ei, emme käytä alihankintaa

Selvitys alihankinnasta

Vastaamme alihankkijasta kuin 
omasta toiminnasta

Valittava Kyllä
Emme käytä alihankintaa

Tekninen suorituskyky ja 
ammatillinen pätevyys

Palveluntuottajalla on oltava 
viimeistään sopimuskauden 
alkaessa voimassa oleva 
aluehallintoviraston lupa tämän 
tarjouspyynnön mukaiseen 
terveydenhuoltopalvelujen 
antamiseen. (Laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 1990/152 , 
4§ (689/2005) .    Jos tarjoaja 
on itsenäinen 
ammatinharjoittaja, hänen on  
tullut ennen 
ammatinharjoittamisen 
aloittamista tehdä 
aluehallintovirastolle kirjallinen 
ilmoitus itsenäisenä 
ammatinharjoittajana 
toimimisesta (Laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 9a §, 
(1549/2009)). 

Ladattava Kopio aluehallintoviraston luvasta TAI jos 
tarjoaja on itsenäinen ammatinharjoittaja 
selvitys ja vakuutus siitä, että on tehnyt 
ilmoituksen aluehallintovirastolle
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Vakuutamme, että 
sopimuskauden alkaessa 
meillä on tarjouksessa 
ilmoitettu henkilökunta 
nimettynä 

Kyllä Tarjouksessa on annettava vakuutus siitä, että 
mikäli tarjoajalla ei ole tarjouksensa mukaista 
henkilökuntaa tarjouksen jättämishetkellä niin 
tarjoajalla on sopimuskauden alkaessa 
tajouksessaan ilmoittamansa vaatimukset 
täyttävät työntekijät palveluksessaan. Mikäli 
työntekijöitä ei ole tarjousta jätettäessä 
hankittu, on selvitys työntekijöistä annettava 
viimeistään ennen sopimuksen 
allekirjoittamista viimeistään tilaajan pyytäessä 
selvitystä ja siinä pyynnössä esitetyssä 
määräajassa. Mikäli selvitystä ei toimiteta 
tilaajan esittämässä määräajassa, sopimusta 
ei tulla tekemään.

Tarjoutulla palvelun 
tuottamiseen osallistuvalla 
henkilöllä on sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira) 
myöntämä oikeus harjoittaa 
ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä   

Ladattava Kopio Valviran luvasta kaikista tarjouksen 
lymfaterapeuteista

Tarjotulla palveluntuottajalla on 
tämän tarjouspyynnön 
mukainen lymfaterapiakoulutus

Ladattava Kopio lymfaterapiakoulutuksen todistuksesta

Selvitys tarjouspyynnön 
vaatimuksen mukaisen 
lymfaterapeutin 
työkokemuksesta:  
laillistamisen jälkeen vähintään 
kaksi (2) vuotta työkokemusta 
tarjouspyynnössä mainittujen 
asiakasryhmien hoidosta.

Ladattava CV

Tarjottavien lymfaterapeuttien 
nimet ja laatupisteiden 
koontilista

Ladattava Tarjouspyynnön Liite 2 (excel-taulukko)

Selvitys tarjouksessa 
ilmoitetuista lisäpisteitä 
antavista koulutuksista 

Todistuskopiot lisäkoulutuksista, joiden 
perusteella saa lisäkoulutuspisteitä. Liite 
(liitteet) tulee nimetä ko. henkilön nimellä.

Henkilökunnallamme on 
vähintään hyvä suullinen ja 
kirjallinen suomen kielen taito.

Kyllä

Tarjoajan kielitodistus jos 
tarjoaa ruotsinkielistä palvelua 
ja ruotsi ei ole äidinkieli tai jos 
tarjoaa suomenkielistä 
palvelua ja suomi ei ole 
äidinkieli

Kielitodistus tai muu selvitys.(Yo-todistus ei ole 
riittävä selvitys kielitaidosta. Esim. 
ammattikoulutus ko. kielellä on riittävä selvitys)

Mahdolliset muut kielet 
(suomen ja ruotsin lisäksi), 
joilla palvelua saatavilla 

Luettele muut kielet, joilla palvelua saatavilla 
(tiedoksi, ei vaikuta vertailuun)

Toimiltilat

Tarjoajalla on käytettävissään 
asianmukaiset esteettömästi 
saavutettavissa olevat tilat 
sekä laitteet ja välineet 
palvelun tuottamista varten.

Ladattava Selvitys toimitiloista ja välineistä

Palveluntuottaja huolehtii 
käytettävistä laitteista ja 
tarvikkeista siten kuin laki 
terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista (629/2010) 
edellyttää

Kyllä

Toimitilaan on esteetön kulku Ladattava Selvitys toimitilan esteettömyydestä

Yhteystiedot Ladattava Yhteystiedot: Toimitilan tai toimitilojen osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja selvitys 
tavoitettavuudesta julkisilla liikennevälineillä 
sekä yhteydenottotiedot palvelun tilaajalle: 
yhteyshenkilö, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite   
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Palveluntuottaja vastaa 
asiakasturvallisuudesta ja 
noudattaa 
kuluttajaturvallisuuslakia 
(920/2011)

Kyllä

Muuta

Työhön sovellettava 
työehtosopimus

Ladattava Selvitys työhön sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista. Mikäli tarjoajalla ei ole 
työntekijöitä, tähän kohtaan liitteeksi 
vapaamuotoinen selvitys siitä

Olemme lukeneet ja 
hyväksymme tarjouspyynnön 
liitteenä olevan 
palvelunkuvauksen

Kyllä

Olemme lukeneet ja 
hyväksymme tarjouspyynnön 
liitteenä olevan 
sopimusluonnoksen 
sopimusehdot

Kyllä

Tarjouksen yhteyshenkilö ja 
yhteystiedot

Syötettävä Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite

Hankintapäätöksen toimitus Syötettävä Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti. 
Ilmoittakaa tässä sähköpostiosoite tai - 
osoitteet mihin päätös toimitetaan

8. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 30.06.2015 saakka.

9. Päätöksenteon perusteet

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset, 
vertaillaan hinnan ja laatupisteiden perusteella seuraavasti.

Hinnan painoarvo on 80 pistettä.
Laadun painoarvo on 20 pistettä.

Laatupisteet muodostuvat seuraavasti:

1) Lisäkoulutukset, enintään 8 pistettä

Terapian toteuttamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Vaihtoehtohoitoihin liittyviä koulutuksia ei 
oteta huomioon esim. homeopatia, kiinalainen lääkehoito, aromaterapia.
Pisteitä saa 2 pistettä yhdestä koulutuksesta ja enintään neljästä koulutuksesta voi saada 
pisteitä. 
Lisäkoulutus pitää olla kokonaan suoritettu tarjouspyynnön jättämishetkellä. Laatupisteitä 
kerryttävistä lisäkoulutuksista tulee liittää todistuskopio tarjouksen liitteeksi. Mikäli 
todistuskopiota lisäkoulutuksesta ei ole toimitettu tarjouksen liitteenä, kyseisiä lisäpisteitä ei 
huomioida vertailussa. Asiantuntijaryhmä tarkistaa koulutustodistukset ja päättää onko 
ilmoitettu koulutus tarjouspyynnön mukainen ja kelvollinen lisäpisteiden perusteeksi.

2) Työkokemus , enintään 12 pistettä

Työkokemus 3-5 vuotta, 4 pistettä
Työkokemus yli 5 vuuotta - 10 vuotta, 8 pistettä
Työkokemus yli 10 vuotta, 12 pistettä

Laatupisteitä kerryttävästä työkokemuksesta riittää tarjouksen liitteeksi 
vähimmäistyökokemusvaatimuksen kohdalla liitteeksi ladattu cv. Asiantuntijaryhmä tarkistaa, 
että lisäpisteiden koontitaulukossa ilmoitettu työkokemus on tarjouspyynnön vaatimuksen 
mukaista ja riittävävä lisäpisteiden perusteeksi. Asiantuntijaryhmä ei itsenäisesti kartoita 
lisäpisteitä tuovaa työkokemusta vaan tarjoajan pitää ilmoittaa työkokemuksensa pituus 
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laatupisteiden koontitaulukossa.

Laatupisteet ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla excel-muotoisella taulukolla 
"Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista" (Liite 2).
Mikäli tarjotaan useampaa lymfaterapeuttia niin heidän pisteensä lasketaan yhteen ja ja jaetaan 
tarjottujen lymfatapeuttien määrällä. Näin saatu keskiarvopistemäärä lasketaan tarjoajan 
hyväksi vertailussa. 
Hankintakeskus siirtää koontilistalta lisäpisteet vertailutaulukkoon todistusten ja cv:n 
tarkistamisen jälkeen. Koontilistaa käytetään myös sopimusliitteiden ja valittujen 
palveluntuottajien listan tekemisessä.
Excel-taulukko kopioidaan omalle koneelle ja täyttämisen jälkeen liitetään tarjouksen liitteeksi.
(huom: taulukkoa ei saa muuttaa toiseen tiedostomuotoon)

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

10. 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 ei ole merkitty 
kaupparekisteriin (hankintalain 57 §).

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.

11. Sopimusmenettely

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi 1.12.2014.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai 
hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Sopimuksen perusteella Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto hankkii tarvitsemansa 
palvelun valitulta toimittajilta erillisillä tilauksilla.

12. 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.

Mikäli tarjousten jättämisessä ladattava liite on liikesalaisuus, on suositeltavaa lisätä ladattavan 
liitteen nimeen sana Liikesalaisuus, vaikka itse liitteessäkin on maininta luottamuksellinen tai 
vastaava.

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

13. Muut asiat
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Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

Tarjousportaalin teknisen tuen yhteystiedot:
tuki@cloudia.fi, puh: 020 766 1077

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 verovirastolle 
neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, 
tililaji ja euromäärä.

Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään erityisiin hankintamääriin.

Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Hintikka

14. Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 09.06.2014 klo 12:00 mennessä.

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

15. Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

06.08.2014 klo 12:00

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

16. Allekirjoittajat

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja

Hannamaija Haiminen, hankintapäällikkö

17. Liitteet ja linkit

H031-14HEL2014-003858 Laskutusohje  Liite 4.pdf

H031-14HEL2014-003858 Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista 
Liite2.xls

H031-14HEL2014-003858 Palvelukuvaus Liite 1.pdf

H031-14HEL2014-003858 sopimusluonnos Liite 3.pdf
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