
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - 
hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-004442

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite Toinen linja 4 A

Postitoimipaikka Helsingin kaupunki

Postinumero 00099

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Ninna Katajainen

Sähköpostiosoite ninna.katajainen@hel.fi

NUTS-koodi Helsinki K091

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/helsote

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/helsote?id=125100&tpk=f9d91f7b-4bd5-4eff-a43f-e9bf97c0d3fa

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

Hankinnan kohde

Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasuminen

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93105015

sote.hankinnat@hel.fi
http://www.hel.fi/www/sote/fi
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II.1.1) Nimi

Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasuminen

Viitenumero

HEL 2017-004442

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Sosiaalipalvelut (85320000-8)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää yhdessä Helsingin 
kaupungin hankintakeskuksen kanssa tarjouskilpailun alle 65-vuotiaiden asiakkaiden 
palveluasumisesta tässä tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyin ehdoin.

Hankittavat palvelut ovat sosiaalihuoltolain alaista pitkäaikaista palveluasumista. 

Arvioitu palvelutarve sopimuskaudella on yhteensä 200-300 paikkaa.

Hankinnan kohteina on kaksi palvelumuotoa:

Ympärivuorokautinen palveluasuminen fyysisesti ja/tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pääosin alle 65-vuotiaille päihteiden nykyisille ja entisille 
ongelmakäyttäjille (KOHDE A), max. 100 paikkaa

Ympärivuorokautinen palveluasuminen monisairaille fyysisesti ja/tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pääosin alle 65-vuotiaille asiakkaille (KOHDE B), max. 200 
paikkaa.

Tarjouksen voi tehdä toisesta tai molemmista kohteista.

Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty liitteenä 1 olevassa 
Palvelukuvauksessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

II.2) Kuvaus

Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasuminen

Hankintasopimuksen kohde

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93105015

sote.hankinnat@hel.fi
http://www.hel.fi/www/sote/fi
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II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Sosiaalipalvelut (85320000-8)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki K091

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Esitetty liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.01.2018 - 31.12.2021

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.1) Nimi

Ympärivuorokautinen palveluasuminen fyysisesti ja/tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pää-osin alle 65-vuotiaille päihteiden nykyisille ja entisille 
ongelmakäyttäjille (KOHDE A)

Osa nro

1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Sosiaalipalvelut (85320000-8)

II.2.3) Suorituspaikka

II.2) Kuvaus

Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasuminen

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Ympärivuorokautinen palveluasuminen monisairaille fyysisesti ja/tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pääosin alle 65-vuotiaille asiakkaille (KOHDE B)

Osa nro

2
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NUTS-koodi

Helsinki K091

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Esitetty liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.01.2018 - 31.12.2021

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

Ks. HANKINNAN KUVAUS kohdassa "Muut tiedot /Hankintamenettelyä koskevat 
lisätiedot".
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

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.

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

28.06.2017 12:00

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

31.12.2017

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kohderyhmittäin

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Hankinnan tunniste

HEL 2017-004442
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Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 02.06.2017 16:00

Liikesalaisuustiedot

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

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee 
jokin hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

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

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa 
koskee jokin hankintalain 81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

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

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos osoittautuu, ettei tarjoaja tai sen 
alihankkija kykene pyydettäessä toimittamaan tilaajavastuulaista johtuvia selvityksiä 
tai todistuksia taikka ellei selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ole laillista 
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 Tilaajavastuu.fi-palvelusta, hankintayksikkö tarkistaa voittajan tiedot tästä 
palvelusta.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

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.

Verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen
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Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa ovat maksaneet 
lakisääteiset verot ja 
sosiaaliturvamaksut. 

Kyllä Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 
itsestään ja alihankkijoistaan veroviranomaisen 
todistus maksetuista veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai 
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty. Jollei tarjoajan 
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 hänen 
alihankkijansa ovat maksaneet 
lakisääteiset 
eläkevakuutusmaksut.

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

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

Työterveys

Tarjoajan työntekijöillä on 
lakisääteinen työterveyshuolto.

Kyllä Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä voimassa 
oleva työterveyshuoltosopimus tai muu 
kirjallinen selvitys siitä millä tavalla tarjoaja 
järjestää työntekijöidensä lakisääteisen 
työterveyshuollon.

Taloudellinen ja 
rahoituksellinen tilanne

Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuteen nähden 
riittävät taloudelliset ja 
rahoitukselliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. 
Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole 
konkurssissa, purettavana tai 
keskeyttänyt liiketoimintaansa.

Kyllä Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan 
vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, 
kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö 
varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan 
luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä. 
Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan 
luottolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai 
D&B Finland) lausunnon. Tarjoajan tulee 
lisäksi pyydettäessä toimittaa hankintayksikölle 
kahden  edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot. 
Jos tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, 
koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, 
tarjoajalla on mahdollisuus pyydettäessä 
toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja 
maksukyvystään muulla hankintayksikön 
hyväksymällä tavalla. 

Alihankinta

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

Tarjoaja antaa vaaditut tiedot tarjoukseensa 
ladattavalla erillisellä liitteellä. Tarjoajan tulee 
lisäksi vakuuttaa, että alihankkijaksi ilmoitetut 
yritykset ovat tilaajavastuulain mukaisesti 
hoitaneet velvoitteensa.

Ammatillinen pätevyys  

Palveluntuottajalla on Valviran 
tai Aluehallintoviraston 
myöntämä toimilupa  
ympärivuorokautisten 
yksityisten sosiaalipalvelujen 
antamiseen ko. 
asiakasryhmälle. Luvan tulee 
olla voimassa ennen toiminnan 
aloittamista ja toiminnan ajan.

Kyllä Hankintayksikkö tarkistaa luvan 
ao.rekistereistä. Mikäli uutta yksikköä 
koskevaa lupaa ei vielä ole, on liitteenä 
olevassa perustietolomakkeessa esitettävä 
arvio luvan hyväksymisajankohdasta. 

Toimintayksikön 
vastuuhenkilöllä on sosiaali- 
ja/tai terveysalan 
korkeakoulututkinto tai 
vastaava alan opistotasoinen 
tutkinto, riittävä johtamistaito ja 
vähintään kolmen vuoden 
työkokemus vastaavista 
tehtävistä. 

Ladattava Tiedot vastuuhenkilöstä annetaan liitteenä 
olevalla perustietolomakkeella. Lisäksi 
tarjoajan on pyynnöstä toimitettava 
vastuuhenkilön cv, mistä käy tarkemmin ilmi 
vaatimusten mukainen koulutus ja 
työkokemus. Mikäli vastuuhenkilöä ei vielä ole 
palkattu, on tarjoukseen liitettävä vakuutus 
siitä, että tarjoaja ennen sopimuksen tekemistä 
palkkaa vaatimukset täyttävän henkilön. 
Valittavaksi esitettävän tarjoajan tulee toimittaa 
selvitys palkatun henkilön koulutuksesta ja 
työkokemuksesta hankintayksikön 
asettamassa määräajassa. Pyydettäessä on 
aina esitettävä vastuuhenkilön ao. tutkinto- ja 
työtodistukset.
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Palveluasumisyksikön 
lähiesimiehellä on vähintään 
sosiaali- ja/tai terveysalan 
perustutkinto, esim. 
lähihoitajan tutkinto, sekä 
vähintään vuoden kokemus 
esimiestyöstä ja kolmen 
vuoden kokemus 
kohderyhmän asiakkaiden 
palveluista.

Ladattava Tiedot lähiesimiehestä annetaan liitteenä 
olevalla perustietolomakkeella. Lisäksi 
tarjoajan on pyynnöstä toimitettava henkilön 
cv, mistä käy tarkemmin ilmi vaatimusten 
mukainen koulutus ja työkokemus. Mikäli 
lähiesimiestä ei vielä ole palkattu, on 
tarjoukseen liitettävä vakuutus siitä, että 
tarjoaja ennen sopimuksen tekemistä palkkaa 
vaatimukset täyttävän henkilön. Valittavaksi 
esitettävän tarjoajan tulee toimittaa selvitys 
palkatun henkilön koulutuksesta ja 
työkokemuksesta hankintayksikön 
asettamassa määräajassa. Pyydettäessä on 
aina esitettävä henkilön ao. tutkinto- ja 
työtodistukset.

Palveluasumisyksikön 
henkilöstö täyttää 
palvelukuvauksessa sille 
asetetut vaatimukset.

Ladattava Tiedot henkilöstöstä on annettava liitteenä 
olevalla henkilöstölomakkeella. Mikäli 
henkilöstöä ei vielä ole palkattu, tulee 
lomakkeella esittää suunnitelman mukainen 
henkilöstö. Valittavaksi esitettävän tarjoajan 
tulee esittää selvitys palkatusta henkilöstöstä 
sekä pyydettäessä ao. todistukset 
hankintayksikön asettamassa määräajassa.

Muut ehdot 

Palveluasumisyksikkö sijaitsee 
Helsingissä ja tilat sekä 
varustus täyttävät kaikki 
palvelukuvauksessa asetetut 
vaatimukset.

Kyllä Vastaamalla kyllä tarjoaja vakuuttaa, että 
tarjottavan yksikön tilat täyttävät kaikki 
palvelukuvauksessa asetetut vaatimukset. 
Tiedot yksikön sijainnista ja yhteystiedoista 
annetaan liitteenä olevalla 
perustietolomakkeella. Mikäli tiloja ei vielä ole, 
on tarjoukseen liitettävä uskottava, realistinen 
ja konkreettinen selvitys siitä, miten 
vaatimukset täyttävä uusi yksikkö voidaan 
ottaa käyttöön sopimuskauden aikana. Tilaaja 
voi perustellusta syystä hyväksyä 
sopimuskaudella myös tarjouksessa esitetyn 
suunnitelman korvaavan suunnitelman, jos 
uusi suunnitelma on riittävän realistinen ja 
täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tilaaja 
varaa oikeuden tarkastaa tilat ennen 
sopimuksen tekemistä tai viimeistään ennen 
niiden käyttöönottoa.

Palveluntuottaja tai hänen 
alihankkijansa sitoutuu 
työllistämään sopimusaikana 
jokaista 20 ostettua 
asiakaspaikkaa kohden yhden 
työttömän. Kts. tarkemmin 
sopimusluonnoksen kohta 8.1.

Kyllä

Alihankkijan tiedot ovat 
saatavissa Tilaajavastuu.fi-
palvelussa.

Tarjoajan Y-tunnus Syötettävä

Sähköpostiosoite johon 
hankintapäätös lähetetään

Syötettävä

Hankinnan kohteen kriteerit

Palveluasuminen fyysisesti ja/tai 
psyykkisesti toimintarajoitteisille 
pääosin alle 65-vuotiaille päihteiden 
nykyisille ja entisille 
ongelmakäyttäjille (KOHDE A)
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

90.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Kohde A:n mukainen palvelu Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
kk/asi
akas
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Asiakkaiden osallisuus ja 
osallistaminen on osa 
tarjottavaa palvelua. Jos 
tarjoaja vastaa kyllä, 
tarjoukseen tulee liittää 
kuvaus (max 1 x A4) 
mahdolliselle tulevalle 
sopimuskaudelle 
suunnitellusta asiakkaiden 
osallisuutta tukevasta 
toiminnasta ja osallisuuden 
tukemisessa käytettävistä 
työmenetelmistä.  

Valittava 5.00 kyllä 5p
ei 0p

Palvelun tuotannossa 
hyödynnetään omais-, läheis- 
ja vapaaehtoisverkostojen 
kanssa tehtävää yhteistyötä.  
Jos tarjoaja vastaa kyllä, 
tarjoukseen tulee liittää 
kuvaus (max 1 x A4) 
mahdolliselle tulevalle 
sopimuskaudelle 
suunnitellusta verkostojen 
kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja yhteistyön 
hyödyntämisestä yksilöllisessä 
asiakastyössä sekä koko 
asumisyhteisöön 
kohdistuvassa työssä.  

Valittava 5.00 kyllä  5p
ei 0p

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Palveluasuminen monisairaille 
fyysisesti ja/tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pääosin alle 65-
vuotiaille asiakkaille (KOHDE B)
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

90.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Kohde B:n mukainen 
palveluasuminen

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
kk/asi
akas

Asiakkaiden osallisuus ja 
osallistaminen on osa 
tarjottavaa palvelua. Jos 
tarjoaja vastaa 
kyllä,tarjoukseen tulee liittää 
kuvaus (max 1 x A4) 
mahdolliselle tulevalle 
sopimuskaudelle 
suunnitellusta asiakkaiden 
osallisuutta tukevasta 
toiminnasta ja osallisuuden 
tukemisessa käytettävistä 
työmenetelmistä.  

Valittava 5.00 kyllä 5p
ei 0p

Palvelussa hyödynnetään 
omais-, läheis- ja 
vapaaehtoisverkostojen 
kanssa tehtävää yhteistyötä. 
Jos tarjoaja vastaa kyllä, 
tarjoukseen tulee liittää 
kuvaus (max 1 x A4) 
mahdolliselle tulevalle 
sopimuskaudelle 
suunnitellusta verkostojen 
kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja yhteistyön 
hyödyntämisestä yksilöllisessä 
asiakastyössä sekä koko 
asumisyhteisöön 
kohdistuvassa työssä.  

Valittava 5.00 kyllä  5p
ei 0p

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00
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Hankintayksikön esittely

Hankintapäätöksen tässä kilpailutuksessa tekee sosiaali- ja terveystoimiala.

Helsingin kaupungin hankintakeskus sekä sosiaali- ja terveystoimiala vastaavat 
tarjouskilpailun valmistelusta ja teknisestä toteutuksesta.

Muut tiedot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

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 tekoa 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. 

HANKINNAN KUVAUS

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.

Tarjouksen lähettäminen

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

Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinnat ilmoitetaan euroa/kuukausi/asiakas kiinteinä kahdelle ensimmäiselle 
sopimusvuodelle. Vertailuhinnan erittely on merkittävä  liitteenä olevaan taulukkoon, joka 
ladataan tarjoukseen.

Jos jollekin vertailuhinnan osalle annetaan liitteessä arvoksi 0 euroa tai ko. kohta jätetään 
täyttämättä, tarjous hylätään.
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Laskutus ja maksuehto

Laskut lähetetään verkkolaskuina. Kaupungin verkkolaskuja vastaanottava operaattori on 
Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BAWCFI22. Virastoilla ja liikelaitoksilla on omat 
verkkolaskuosoitteensa, jotka löytyvät Tieken verkkolaskuosoitteistosta 
(http://www.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolaskuosoitteisto).

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 5).

Suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2018 - 31.12.2021.  Sopimus syntyy vasta, kun 
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

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.
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Liitteet ja linkit

Päätöksenteon perusteet

Vertailu tehdään kohteittain kokonaisedullisuuden perusteella. Kokonaisedullisuutta 
arvioidaan seuraavin kriteerein ja painotuksin: hinta 90% ja laatu 10%.

Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 90 vertailupistettä. Muiden tarjousten hinnan 
vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman 
tarjouksen vertailuhinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen vertailuhinnalla (Y) ja 
kerrottuna 90 pisteellä. Laskukaava: (X/Y) x 90 pistettä.

Laatua arvioidaan seuraavasti: 

1) Asiakkaiden  osallisuus ja osallistaminen;  5 pistettä

2) Omais-, läheis- ja vapaaehtoisverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntäminen ;  
5 pistettä

Tarjous saa edellä mainitut laatupisteet, mikäli asiantuntijat arvioivat tarjoukseen liitetyt 
suunnitelmat riittäviksi ja uskottaviksi . 

Puitejärjestelyyn hyväksytään kaikki tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja 
tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoajat.

Valitut tarjoajat asetetaan hankintapäätöksessä kohdekohtaisen kokonaispistemäärän 
mukaiseen edullisuusjärjestykseen.
Asiakkaalle palveluntuottaja valitaan niin, että asiakkaan tarpeeseen soveltuvista valitaan 
em. luettelossa järjestyksessä edullisin. Ellei tällä ole tarjota paikkaa asiakkaan tarpeen 
mukaisen ajan sisällä, valitaan järjestyksessä seuraava asiakkalle soveltuva 
palveluntuottaja.

Muut asiat

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

Diaarinumero: HEL-2017-004442

Asian valmistelija: hankinta-asiantuntija Ninna Katajainen

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

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

- Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Tarjouksen tekemiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä  apua saa Cloudian tuesta, 
tuki@cloudia.fi tai puh. 0207661075 .
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Liitetiedostot

Liite 1 Palvelukuvaus .pdf

Liite 2 Perustietolomake.docx

Liite 3 Henkilöstölomake.xlsx
Liite 4 Hintalomake.xlsx

Liite 5 Sopimusluonnos .pdf
Liite 6 Maksuton työllistämisapu.pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Jorma Lamminmäki hankintajohtaja
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