
TARJOUSPYYNTÖ HEL2014-009676 H063-14

Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston päivystysyksiköihin

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
Anne Brax
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
Suomi
puh. +358 931031761
fax +358 931031791
anne.brax@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 tekee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Hankintayksikön esittely:

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
päivystysyksiköihin

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

HEL2014-009676 H063-14

Hankinnan kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin sosiaali- ja terveysviraston päivystyspisteiden 
lääkärityövoiman osa.  Se koskee pääasiassa täyttämättä jääneitä terveyskeskuspäivystyksen 
aukkovuoroja (yleislääkäritason päivystys) ja perustason kirurgian osalta yöaikaa ja arki-
juhlapyhien vuoroja, ruuhkan purkua ja varallaoloa. Tarjous pyydetään kahdesta kohteesta, 
sekä arki- että yöpäivystyksestä erikseen.
Palveluntuottaja vastaa lääkäritoimen järjestämisestä, tilatussa laajuudessaan, 
tarjouspyyntyöasiakirjoissa tarkemmin määritellyin ehdoin toimitustakuulla.

Helsingin Sosiaali- ja terveysvirastolla on kolme keskitettyä päivystysyksikköä. Haartmanin ja 
Malmin päivystysyksiköt, jotka hoitavat aikuispotilaita (16 vuotta täyttäneitä). Kolmas 
päivystysyksikkö on Lasten ja nuorten terveyskeskuspäivystys, joka hoitaa  lapsia tai enintään 
16-vuotiaita potilaita.

Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveysvirasto ei sitoudu mihinkään hankittaviin määriin vaan 
palvelua hakitaan kulloinkin ilmenevät tarpeen mukaan.

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931031783
+358 931031791
hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö HEL2014-009676 H063-14
Päiväys 30.09.2014

1/12



3. Hankinnan taustaa

Palvelukuvaus on liitteenä 1.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):

Hankinta ylittää hankintalain 15§:n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12§:n pykälän 
kynnysarvon

Päänimikkeistö:

85000000-9 (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut)

Lisäkohde (-kohteet):

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka:

K091 (Helsinki)

85121000-3 (Lääkäripalvelut)

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Kyllä

Tarjouksen valintaperuste:

Halvin hinta

4. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

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

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään:

Kyllä

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

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

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kohderyhmittäin

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei
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Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

5. Hankinnan kohteen kriteerit

1. Lääkärityövoima vuokraaminen 
päivystysyksiköihin (muu aika 
paitsi yö). Ilmoitetut tuntimäärät 
ovat arvioita keskimääräisistä 
viikkotunneista.
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Yleislääkärityövoima: Aikuiset ja 
lapset. Arkena päivystysaika  

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 42 tuntia € / 
tuntia

Yleislääkärityövoima :Aikuiset ja 
lapset. Lauantai ja sunnuntai   

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 84 tuntia € / 
tuntia

Yleislääkärityövoima :Aikuisten ja 
lapset. Juhlapyhät

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 0.5 tuntia € / 
tuntia

Puhelinpäivystys: (ruuhkanpurkaja) 
varallaolo.  Puhelinpäivystys 
arkena/päivystysaika.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 60 tuntia € / 
tuntia

Puhelinpäivystys: (ruuhkanpurku) 
varallaolo, viikonloppu/päivystys

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 40 tuntia € / 
tuntia

Puhelinpäivystys: (ruuhkanpurku) 
varallaolo.Juhlapyhä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 tuntia € / 
tuntia

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

2.LÄÄKÄRITYÖVOIMA 
VUOKRAAMINEN 
PÄIVYSTYSYKSIKÖIHIN (YÖ). 
ILMOITETUT TUNTIMÄÄRÄT OVAT 
ARVIOITA KESKIMÄÄRÄISISTÄ 
VIIKKOTUNNEISTA.
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Pt-kir. työvoima. Arkena 
päivystysaika/yö

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 105 tuntia € / 
tuntia

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931031783
+358 931031791
hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö HEL2014-009676 H063-14
Päiväys 30.09.2014

3/12



Pt-kir. työvoima. Viikonloppu 
päivystysaika/yö

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 42 tuntia € / 
tuntia

Puhelinpäivystys, (ruuhkanpurkaja) 
varallaolo. Arkena/päivystys/yö

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 45 tuntia € / 
tuntia

Puhelinpäivystys, (ruuhkanpurkaja) 
varallaolo :  
Viikonloppu/päivystys/yö

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 18 tuntia € / 
tuntia

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

6. Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjouksessa ilmoitetaan palvelun ilman arvonlisäveroa oleva hinta erikseen joka kohteelle. 
Osatarjous hyväksytään siten, että voi tarjota joko kohdetta 1 tai 2. Kohteen sisällä osatarjousta 
ei hyväksytä. 

Tarjoaja merkitsee tarjoukseen tuntihinnat, jotka järjestelmä kertoo ilmoitetulla kertoimella. 
Kummankin hankintakohteen yhteenlaskettu kokonaishinta on hankintakohteen vertailuhinta. 

7. Laskutus ja maksuehto

Maksuehto on 21 pv netto.

8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintayksikkö pyytää tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät todistukset ja selvitykset vain siltä 
tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella tulevan valituiksi. 

Tarjoajan on varauduttava toimittamaan kaikki mainitut todistukset ja selvitykset koulutuksesta 
ja laillistamisesta sekä henkilöstön pätevyydestä  kahden viikon sisällä niiden pyytämisestä.

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

Kielitaito tulee osoittaa siten, kuin liitteessä 3 on kerrottu. Palveluntuottaja vastaa siitä, että se 
henkilöstöä palkatessaan varmistaa, että työntekijän suullinen ja kirjallinen ammatillinen 
kielitaito ovat riittävät siihen työkohteeseen ja työtehtävään, johon työntekijä palkataan.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

1. TARJOAJAN 
SOVELTUVUUDEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
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Tarjoajayritystä tai sen 
johtohenkilöä taikka edustus-, 
päätös- tai valvontavaltaa 
käyttävää henkilöä ei ole 
tuomittu hankintalain 53 §:n 
mukaisesta yritystoimintaan 
liittyvästä rikoksesta.

Kyllä Kyllä-vastaus tarkoittaa että ei ole tuomittu.

VEROT, 
SOSIAALITURVAMAKSUT 
JA TYÖEHTOSOPIMUS

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa ovat 
huolehtineet verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksamisesta tai tarjoajalla on 
selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on 
tehty.

Kyllä Pyynnöstä toimitetaan enintään kolme (3) 
kuukautta vanha toditus verojen maksamisesta 
tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 
tehty.

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa ovat maksaneet 
eläkevakuutusmaksut.

Kyllä Pyynnöstä toimitetaan enintään kolme (3) 
kuukautta vanha todistus eläkevakuutuksen 
ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta 
tai työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön 
todistus tai selvitys siitä että erääntyneiden 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan 
hyväksymä maksusopimus on tehty.

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa ilmoittavat mitä 
työehtosopimuksia tässä 
palvelussa työskentelevillä 
käytetään.

Ladattava

Ulkomainen tarjoaja toimittaa 
pyynnöstä vastaavat 
suomenkieliset tiedot 
sijoittumismaansa 
lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella tai 
vastaavalla todistuksella tai 
muulla yleisesti hyväksytyllä 
tavalla.

REKISTERITIEDOT

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
kaupparekisteriin.

Kyllä

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
työnantajarekisteriin.

Kyllä

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin.

Kyllä

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin.

Kyllä

Ulkomainen tarjoaja toimittaa 
pyynnöstä edellä mainitut 
suomenkieliset vastaavat 
tiedot sijoittumismaansa 
lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella tai 
vastaavalla todistuksella tai 
muulla yleisesti hyväksytyllä 
tavalla.

Tarjoajan tiedot on saatavissa  
tilaajavastuu.fi-palvelusta. 

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

Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävät taloudelliset 
edellytykset hankinnan 
suorittamiseen.

Kyllä Pyynnöstä toimitetaan tilinpäätösasiakirjat 
edelliseltä tilikaudelta.Mikäli tarjoaja ei voi 
toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on 
vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on 
mahdollisuus toimittaa selvitys 
vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään 
muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. 
Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen 
oikeuden tarkistaa tarjoajan luottotiedot näitä 
tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä.

Tarjoajalla on voimassa oleva 
toiminnan vastuuvakuutus, 
joka kattaa myös toiminnan 
keskeytymisen.

Kyllä Pyynnöstä toimitetaan vakuutusyhtiön todistus 
vastuuvakuutuksen ottamisesta ja sisällöstä 
sekä vakuutusmaksujen maksamisesta.

TEKNINEN SUORITUSKYKY 
JA AMMATILLINEN 
PÄTEVYYS

Tarjoajan toiminta Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston 
päivystyksissä on kulloinkin 
voimassa olevien 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annettujen 
lakien ja asetusten mukaista. 

Kyllä

Tarjoaja vastaa lääkäritoimen 
järjestämisestä, tilatussa 
laajuudessaan, 
tarjouspyyntyöasiakirjoissa 
tarkemmin määritellyin ehdoin 
toimitustakuulla.

Kyllä

Tarjoaja vastaa työntekijöiden 
perehdytyksestä työpisteessä 
tämän hankinnan 
edellyttämään työtehtävään ja 
toimintaympäristöön 
palvelukuvauksessa mainitusti.

Kyllä

Tarjoukseen liitetään 
perehdytysjärjestelmän 
kuvaus.

Ladattava

Tarjoajalla on tarjotulle 
henkilökunnalle 
täydennyskoulutussuunnitelma
.

Kyllä

Tarjoukseen liitetään 
täydennyskoulutussuunnitelma
.

Ladattava

Tarjoaja kattaa tilatut vuorot 
kaikissa päivystyspisteissä 
huomioiden 
palvelukuvauksessa mainitut 
vaatimukset. 

Kyllä

Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävä määrä ammattitaitoista, 
henkilökuntaa palvelun 
suorittamiseen.

Kyllä Haartmanin, Malmin ja  Lasten ja nuorten 
sairaaloissa arkena kaksi lääkäriä ja 
viikonloppuisin neljä lääkäriä (kaksi aamussa 
ja kaksi ilassa) kussakin.  Perustason kirurgian 
päivystyspisteissä (Haartmanin ja Malmin 
sairaala) päivystyksissä on kummassakin yksi 
päivystäjä.   
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Tarjoajalla on 
puhelinpäivystysjärjestelmä, 
jonka tehtävänä on toimia 
kontaktipintana palvelun 
tilaajan ja palveluntuottajan 
välillä. 
Puhelinpäivystysjärjestelmä 
toimii vuoden jokaisena 
päivänä. 
Puhelinpäivystysjärjestelmälle 
on määriteltynä yksi 
puhelinnumero, johon 
vastataan viivytyksettä.

Kyllä

Tarjoajalla on palvelujen 
tuottamisessa 100 % 
toimitusvarmuus jokaiseen 
päivystysvuoroon.

Kyllä  

Tarjoja lataa tähän selvityksen 
100% toimitusvarmuudesta 
jokaiseen työvuoroon.

Ladattava

Tarjoaja toimittaa sähköisesti 
tilaajalle vuorokohtaisen 
listauksen päivystykseen 
osallistuvista lääkäreistä 
hyvissä ajoin ennen vuorojen 
alkua.

Kyllä

Tarjoaja kuvaa tämän palvelun 
tuottamiseen suunnitellun 
varahenkilöjärjestelmänsä ja 
toimintansa esimerkiksi 
tilanteessa, jossa työvuoroon 
suunniteltu työntekijä jää pois.

Kyllä

Tarjoajalla on 
laadunvarmistusjärjestely, joka 
sisältää 
asiakaspalautejärjestelmän.

Kyllä

Tarjoukseen liitetään kuvaus 
tarjoajan 
laadunvarmistusjärjestelystä, 
joka sisältää 
asiakaspalautejärjestelmän.

Ladattava

Tarjoajalla on 
operatiivinen/työnjohdollinen 
vastuu toiminnasta siten, että 
työntekijät noudattavat 
annettuja ja sosiaali ja 
terveysviraston kanssa 
yhdessä laadittuja työ- ja 
toimintaohjeita, 
turvallisuusmääräyksiä ja työn 
laatuvaatimuksia.

Kyllä

Palvelusta vastaava lääkäri

Tarjoaja nimeää palvelusta 
vastaavan lääkärin kaupungin 
toimeksiantoja ja toiminnan 
valvomista ja kehittämistä 
varten.

Kyllä

Palvelusta vastaavalla 
lääkärillä on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valviran) 
myöntämä oikeus harjoittaa 
Suomessa itsenäisesti lääkärin 
ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä.

Kyllä  Tarjoaja toimittaa todistuksen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja työntekijöiden 
vaihtuessa, aina kun uutta lääkäriä tarjotaan 
palveluun. Ks yläpalkki, todistusten 
toimittaminen.
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Palvelusta vastaavalla 
lääkärillä on vähintään kahden 
vuoden kokemus kliinisestä 
potilastyöstä sen jälkeen, kun 
hän on saanut luvan harjoittaa 
Suomessa itsenäisesti lääkärin 
ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä.

Kyllä Tarjoaja toimittaa selvityksen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista  ja työntekijöiden 
vaihtuessa, aina kun uutta lääkäriä tarjotaan 
palveluun. Ks yläpalkki, todistusten 
toimittaminen.

Palvelusta vastaavalla 
lääkärillä on vähintään hyvä 
suomen kielen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä vähintään 
tyydyttävä ruotsin kielen 
suullinen taito. 

Kyllä Tarjoaja toimittaa erikseen pyynnöstä 
selvityksen ennen sopimuksen 
allekirjoittamista ja  työntekijöiden vaihtuessa, 
ja  kun uutta lääkäriä tarjotaan palveluun. Ks 
yläpalkki, todistusten toimittaminen.

Palvelusta vastaavalla 
lääkärillä on valmiudet 
esimiestyöhön.

Kyllä

Jos palvelusta vastaava 
henkilö on tiedossa, tiedot 
ilmoitetaan tässä kohdassa.

Tarjoaja ilmoittaa kirjallisesti 
tilaajalle palvelusta vastaan 
henkilön vaihtumisesta.

Kyllä

Palvelusta vastaavan henkilön 
tiedot ilmoitetaan viimeistään 
ennen sopimuksen solmimista.

Kyllä

Päivystysringin vastaava 
lääkäri/vastaavat lääkärit

Tarjoaja nimeää 
päivystysringistä vastaavan 
lääkärin/vastaavat lääkärit. 

Kyllä

Päivystysringistä vastaavalla 
lääkärillä/vastaavilla lääkäreillä 
on Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston 
(Valviran) myöntämä oikeus 
harjoittaa Suomessa 
itsenäisesti lääkärin ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä.

Kyllä Tarjoaja toimittaa todistuksen  ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja työntekijöiden 
vaihtuessa, aina kun uutta lääkäriä tarjotaan 
palveluun. Ks yläpalkki, todistusten 
toimittaminen

Päivystysringistä vastaavalla 
lääkärillä on riittävä kokemus 
kliinisestä potilastyöstä sen 
jälkeen, kun hän on saanut 
luvan harjoittaa Suomessa 
itsenäisesti lääkärin ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä.

Kyllä Tarjoaja toimittaa todistukset  ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja työntekijöiden 
vaihtuessa, aina kun uutta lääkäriä tarjotaan 
palveluun. Ks yläpalkki, todistusten 
toimittaminen

Päivystysringistä vastaavalla 
lääkärillä/vastaavilla lääkäreillä 
on vähintään hyvä suomen 
kielen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä vähintään tyydyttävä 
ruotsin kielen suullinen taito. 

Kyllä Tarjoaja toimittaa erikseen pyynnöstä 
todistukset  ennen sopimuksen 
allekirjoittamista ja työntekijöiden vaihtuessa, 
aina kun uutta lääkäriä tarjotaan palveluun. Ks 
yläpalkki, todistusten toimittaminen

Päivystysringistä vastaavalla 
lääkärillä/vastaavilla lääkäreillä 
on valmiudet esimiestyöhön.

Kyllä

Jos päivystysringistä vastaava 
henkilö on tiedossa, tiedot 
ilmoitetaan tässä kohdassa.

Tarjoaja ilmoittaa kirjallisesti 
tilaajalle palvelusta vastaan 
henkilön vaihtumisesta.

Kyllä

Päivystysringistä vastaavan 
henkilön tiedot ilmoitetaan 
viimeistään ennen sopimuksen 
alkamista.

Kyllä

Potilastyötä tekevät 
vuokralääkärit
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Lääkärit täyttävät kaikissa 
tapauksissa sen hetkiset 
Valviran pätevyysvaatimukset 
terveyskeskustyöskentelylle ja 
heillä on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valviran) 
myöntämä oikeus harjoittaa 
Suomessa itsenäisesti lääkärin 
ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä.

Kyllä

Lääkäreillä on voimassa oleva 
potilasvakuutus.

Kyllä Pyynnöstä toimitettava vakuutusyhtiön 
todistus/todistukset potilasvakuutuksen 
ottamisesta ja sisällöstä sekä 
potilasvakuutusmaksujen maksamisesta.

Lääkäri saa olla 
terveyskeskustyöhön Valviran 
pätevyysvaatimukset täyttävä 
lääketieteen opiskelija, jos hän 
ei toimi päivystyspisteessään 
yksin. Tällöin vuorossa on 
samanaikaisesti vähintään yksi 
Suomessa laillistettu lääkäri.

Kyllä Tarjoaja toimittaa todistukset  ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja työntekijöiden 
vaihtuessa, aina kun uutta lääkäriä tarjotaan 
palveluun. Ks yläpalkki todistusten 
toimittaminen.

Lääkäreillä on 
yleislääkäritasoista 
perusterveydenhuollon 
tuntemusta, ammatillista ja 
päivystysosaamista, 
yhteistyökykyä ja joustavuutta, 
potilastietojärjestelmien 
tuntemusta ja sitoutuneisuutta 
yhteisiin pelisääntöihin.

Kyllä

Lääkäreillä on vähintään hyvä 
suomen kielen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä vähintään 
tyydyttävä ruotsin kielen 
suullinen taito. 

Kyllä Tarjoaja toimittaa erikseen pyynnöstä 
todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista 
ja työntekijöiden vaihtuessa, aina kun uutta 
lääkäriä tarjotaan palveluun. Katso yläpalkki, 
todistusten lähettäminen.

Perustason kirurgian 
päivystäjänä toimivalla 
lääkärillä on edellä mainittujen 
vaatimusten lisäksi 
keskimääräistä paremmat 
kirurgiset taidot. 

Kyllä

Lasten- ja nuortensairaalan 
terveyskeskuspäivystyksen 
lääkärillä on vastaavasti lisäksi 
keskimääräistä paremmat 
taidot ja työkokemus 
lastentaudeilta.

Kyllä

Jos vaatimukset täyttävä 
henkilökunta ei ole vielä 
palkattuna,annetaan  riittävä 
selvitys tämän tasoisen ja 
laajuisen päivystystoiminnan 
hoitamiseksi kuukausi ennen 
sopimuksen alkua.

Kyllä

Tarjoaja tarkastaa lasten 
kanssa työskentelevien 
lääkäreiden rikostaustan siitä 
annetun lain mukaisesti 
(504/2002).

Kyllä

Tarjoaja varmistaa että 
Valviralla ei ole ollut 
huomauttamista palvelua 
tuottavan henkilökunnan 
ammatinharjoittamisesta. 
Lisäksi tarjoaja vastaa siitä, 
että palvelua tuottava 
hoitohenkilökunta täyttää siltä 
edellytetyn 
nuhteettomuusvaatimuksen. 

Kyllä
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Tilaajalla on oikeus 
perustellusta syystä vaatia 
palvelua tuottavan 
henkilökunnan vaihtamista. 

Kyllä Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi 
työntekijän epäasiallista käytöstä tai 
toiminnassa ilmenneitä puutteita.

Ladattava

2. TARJOUKSEN 
SOVELTUVUUDEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Palvelu on palvelukuvauksen 
liite 1. mukaista. 

Kyllä

3. ALIHANKINTA

Tarjoajan on ilmoitettava, 
minkä osan sopimuksesta se 
aikoo antaa alihankintana 
kolmannelle taholle. 

Ladattava Jos tarjoaja ei käytä alihankintaa tähän 
vastataan: Emme käytä alihankintaa.

Alihankkijan nimi ja 
yhteystiedot

Syötettävä Jos tarjoaja ei käytä alihankintaa tähän 
vastataan: Emme käytä alihankintaa.

Yksityiskohtainen kuvaus 
alihankkijan osuudesta

Syötettävä Jos tarjoaja ei käytä alihankintaa tähän 
vastataan: Emme käytä alihankintaa.

Jos alihankkijoita on enemmän 
kuin yksi, tiedot niistä 
ilmoitetaan liitteellä.

Liite alihankkijoista, katso yllä.

4. HINTA JA LASKUTUS

Tarjoushinta on kiinteä koko 
sopimuksen ajan.

Kyllä

Hinta sisältää kaikki palveluun 
sisältyvät vaiheet. Mitään 
laskutus- yms. maksuja ei 
hyväksytä.

Kyllä

5. SOPIMUS

Olemme lukeneet 
sopimusluonnoksen liite 2. ja 
hyväksymme sopimusehdot.

Kyllä

9. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 01.04.2015 saakka.

10. Päätöksenteon perusteet

Molemmissa hankintakohteissa palveluntuottajaksi valitaan halvin tarjoaja ( 
kokonaistaloudellisesti edullisin).  Jos kaksi tai useampi tarjoaja saa saman suurimman 
pistemäärän, voittaja ratkaistaan arpomalla.

Hankintapäätöksen tekee Helsingin kaupungin 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.
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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

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien ja se on suunniteltu
alkavaksi 1.1.2015.

Sopimusehdot on määritelty oheisessa sopimusluonnoksessa.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden 
irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi 
välttämätöntä.

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

Asian valmistelija on palvelupäällikkö Anne Brax puh 0503624137.

15. Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 06.10.2014 klo 12:00 mennessä.

Lisätietokysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta 
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 9.10. 2014 klo 10.00 mennessä.

16. Tarjouksen lähettäminen
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Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

17.10.2014 klo 12:00

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

17. Allekirjoittajat

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja

Hannamaija Haiminen, hankintapäällikkö

18. Liitteet ja linkit

H063-14 kielitaidon osoittaminen.docx

H063-14 palveluluvaus.pdf

H063-14 sopimusluon.docx
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