
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - 
hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-008587 

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite Toinen linja 4 A

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00530

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Anne Brax

Sähköpostiosoite sote.hankinnat@hel.fi

NUTS-koodi Helsingin seutu S011

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.hel.fi/sote

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=131680&tpk=ab64895a-2722-414d-8be1-
4b1b1f3f8fb8

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

Lääkäripalveluiden järjestäminen yksityisessä tehostetussa 
palveluasumisessa asuville Helsingissä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Lääkäripalveluiden järjestäminen yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa 
asuville Helsingissä

Viitenumero

HEL 2017-008587 

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on lääkäripalveluiden järjestäminen yksityisessä tehostetussa 
palveluasumisessa asuville Helsingissä.

Yksityiseen tehostettuun palveluasumiseen liittyvä Helsingin kaupungin tuottama 
lääkärintyö on arvioitu tarkoituksenmukaiseksi järjestää ostopalveluna. Hankinnan 
kohteena oleva ostopalvelu koskee lääkäripalvelua asukkaille niissä liitteessä 3 
määritellyissä tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joihin Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimiala on ohjannut myönteisen hoitotasoratkaisun saaneita asiakkaitaan 
ympärivuorokautiseen hoitoon tai jotka on hyväksytty palvelusetelituottajiksi. Liitteen 
3 tiedot päivittyvät sopimuskauden aikana. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala 
määrittelee aina yksilökohtaisesti hankinnan kohteena olevan lääkäripalvelun piirissä 
olevat asukkaat. Sopimuskauden siirtymävaiheessa Helsingin kaupunki pidättää 
oikeuden lääkäripalvelun piiriin kuuluvien asukkaiden määrittelyyn. Ks myös 
tarkemmat tiedot palvelukuvaus liite 1.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 4 200 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsingin seutu S011

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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.2.4) Kuvaus hankinnasta

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden 
palvelualueiden lääkäripalvelut-yksikkö vastaa perusterveydenhuoltoon liittyvien 
lääkäripalveluiden järjestämisestä useimmissa yksityisissä tehostettua 
palveluasumista tarjoavissa asumispalveluyksiköissä Helsingissä.

Hoitoyksiköt tämänhetkisine asukasmäärineen ja asukasprofiileineen on eritelty 
liitteessä 3. Liitteen tiedot päivittyvät sopimuskauden aikana.

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

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

02.05.2018 - 02.01.2021

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.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 
joka on hinnaltaan halvin ja sen jälkeen tarjoukset edullisuusjärjestyksen mukaisesti. 
Katso myös kohta "Päätöksenteon perusteet".

Hinta, painoarvoltaan 100%
Vertailussa käytetään tarjoajan antamaa asukkaan asumisvuorokauden hintaa (alv 0
 %).

Vertailuperusteet lasketaan kahden (2) desimaalin tarkkuudella.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

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.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

12.10.2017 10:00

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

31.05.2018

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunniste

HEL 2017-008587 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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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Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kohderyhmittäin

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 28.09.2017 10:00

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 4.10.2017 mennessä.

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 viranomaistodistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme  
(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.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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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Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

Tarjoajan nimi, osoite ja 
puhelinnumero

Syötettävä

Tarjoajan Y-tunnus Syötettävä

Sähköpostiosoite johon 
hankintapäätös lähetetään

Syötettävä

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 Tällaisia rikoksia ovat muun muassa 
veropetoksiin ja rahanpesuun liittyvät rikokset. 
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on saada 
tietoa tarjoajista, jotka on tuomittu 
veropetoksista tai muista veronmaksun 
vilpillisyyksistä taikka muista hankintalain 80 
§:n mukaisista rikoksista. Hankintayksikkö 
sulkee sellaiset tarjoajat tarjouskilpailun 
ulkopuolelle.

Toimitamme hankintayksikölle, 
sen antamassa määräajassa 
tarvittavat rikosrekisteriotteet. 

Kyllä

Verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen
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.

Kyllä 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.(katso alla)

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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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Katso yllä. Jos tarjoajaa tai 
hänen alihankkijaansa ei ole 
merkitty kaupparekisteriin, 
tulee tarjoajan selvittää seikat, 
joihin rekisteröimättömyys 
perustuu.
Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin.

Kyllä 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 (katso alla).

Katso yllä. Siltä osin kuin 
tarjoajaa tai hänen 
alihankkijaansa ei ole merkitty 
yllä mainittuihin rekistereihin, 
tulee tarjoajan selvittää seikat, 
joihin rekisteröimättömyys 
perustuu.
Tilaajavastuu.fi

Tarjoajan tiedot ovat 
saatavissa Tilaajavastuu.fi-
palvelussa.

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos tarjoajalta ja hänen 
alihankkijaltaan pyydetyt tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Alihankkijan tiedot ovat 
saatavissa Tilaajavastuu.fi-
palvelussa.

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos tarjoajalta ja hänen 
alihankkijaltaan pyydetyt tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa luvat
Tarjoajalla ja hänen 
alihankkijallaan on ennen 
palvelun alkamista lupa 
yksityisten 
terveydenhuoltopalvelujen 
antamiseen (laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 152/1990 
muutoksineen).  

Kyllä Tarjoukseen tulee liittää selvitys luvasta tai 
siitä miksi sitä ei vaadita (katso alla).

Katso yllä. Selvitys siitä miksei 
edellä mainittua lupaa ei 
vaadita ladataan tähän, esim 
yksityinen palveluntuottaja.
Jos edellä mainittu lupa on jo 
olemassa se ladataan tähän. 
Työehdot

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa noudattavat 
velvoittavaa, hankinnan 
kohteena olevaan työhön 
sovellettavaa 
työehtosopimusta. 

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

Työterveys

Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa työntekijöillä on 
lakisääteinen työterveyshuolto.

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

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
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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Vakuutukset

Tarjoajalla on voimassaoleva 
vastuuvakuutus.

Kyllä Tarjoaja toimittaa tarjouksen liitteenä 
vakuutusyhtiön todistuksen/todistukset 
vastuuvakuutuksen ottamisesta ja sisällöstä 
sekä vakuutusmaksujen maksamisesta. 

Potilastyötä tekevillä lääkäreillä 
on voimassaoleva 
potilasvakuutus.

Kyllä Tarjoaja toimittaa tarjouksen liitteenä 
vakuutusyhtiön todistuksen/todistukset 
potilasvakuutuksen ottamisesta ja sisällöstä 
sekä vakuutusmaksujen maksamisesta. 

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 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

Käytämme alihankkijaa. Jos vastaus on "Kyllä", tarjoaja lataa 
tarjoukseensa alla olevan kohdan mukaisen 
selvityksen.

Tarjoaja antaa 
alihankkijansa/alihankkijoidens
a Y-tunnukset sekä nimi- ja 
yhteystiedot. Tarjouksessa 
annetaan selvitys siitä, minkä 
osan sopimuksesta tarjoaja 
antaa alihankintana 
kolmannelle osapuolelle sekä 
annetaan yksityiskohtainen 
kuvaus edellä mainitusta 
alihankkijan osuudesta.

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

Tekninen suorituskyky ja 
ammatillinen pätevyys
Tarjoajalla on riittävästi 
ammattitaitoista työvoimaa 
tarjoamansa palvelun laatuun 
ja laajuuteen nähden.

Kyllä Tarjoaja varmistaa työvoiman saatavuuden 
riittävällä varahenkilöstöllä (esim. äkillisten 
poissaolojen korvaaminen).

Tarjoukseen on liitettävä 
selvitys järjestelyistä, joilla 
vaatimuksen täyttyminen 
varmistetaan.

Ladattava

Jos henkilökunta on jo 
palkattu, tähän liitetään selvitys 
henkilökunnan määrästä 
tehtävineen (henkilökunta, joka 
on suunniteltu tämän 
tarjouspyynnön mukaisen 
palvelun tuottamiseen).

Tarjoajalla on 
asiakaspalautejärjestelmä ja 
järjestelmällä nimetty 
vastuuhenkilö.

Kyllä

Tarjoukseen on liitettävä lyhyt 
kuvaus 
asiakaspalvelujärjestelmästä 
sekä yhteyshenkilön tiedot.

Ladattava

Täydennyskoulutus
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Tarjoajalla on laajuudeltaan 
vähintään Lääkäriliiton 
suosituksen mukainen 
täydennyskoulutussuunnitelma 
jokaiselle tilaajalle tarjottavalle 
lääkärille sekä 
koulutussuunnitelma 
erikoistuvalle lääkärille.

Kyllä

Tarjoukseen on liitettävä 
selvitys vaatimuksen 
täyttymisestä. Valitun tarjoajan 
on pyydettäessä esitettävä 
selvitys koulutussuunnitelmien 
toteutumisesta.

Ladattava

Yhteistyöpalaverit

Tapauskohtaisesti palvelusta 
vastaava ja/tai vuokralääkäri 
osallistuu kaupungin sisäisiin 
palavereihin veloituksetta. 
Tälläisiä tapaamisia voivat olla 
esim laadunvalvontaan liittyvät 
asiat.

Kyllä Tilaaja määrittelee, mihin kaupungin sisäisiin 
palavereihin palvelusta vastaava ja/tai 
vuokralääkäri osallistuu veloituksetta. 
Palavereja on vuosittain korkeintaan muutama. 

Ammatilliset vaatimukset

Palvelun vastuuhenkilö

Palvelusta vastaava lääkäri on 
Suomessa laillistettu 
erikoislääkäri tai laillistettu 
lääkäri, jolla on vähintään 
kahden(2) vuoden kliininen 
kokemus lääkärin työstä. 
Palvelusta vastaavalla 
lääkärillä on lisäksi palvelun 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävästi kokemusta 
vastaavista 
palvelutoimituksista. Riittävänä 
kokemuksena pidetään 
vähintään kahden (2) vuoden 
kokemusta itsenäisenä 
palveluntuottajana tai 
vastaavana johtajana toisen 
palveluntuottajan 
palveluksessa viimeksi 
kuluneen kolmen (3) vuoden 
aikana.

Kyllä

Tarjoukseen tulee liittää 
palvelusta vastaavan lääkärin 
cv, mistä käy ilmi asetettujen 
vaatimusten täyttyminen. 
Mikäli vastuuhenkilöä ei vielä 
ole palkattu, tulee tarjoukseen 
liittää vakuutus siitä, että 
tarjoaja rekrytoi vaatimukset 
täyttävän henkilön ennen 
sopimuksen tekemistä ja 
esittää hänen cv:nsä 
hankintayksikön asettamassa 
määräajassa. Tarjoajan on niin 
pyydettäessä, esitettävä ao. 
tutkinto- ja työtodistukset.

Ladattava

Jos em henkilö on tiedossa 
henkilön tiedot: nimi ja 
kokemus ilmoitetaan tähän. 
Muussa tapauksessa tiedot 
toimitetaan hankintayksikköön 
ennen sopimuksen 
allekirjoittamista.

Palvelun vastuuhenkilön 
kielitaito
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Palvelun vastuuhenkilöllä on 
vähintään hyvä suomen kielen 
suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito. Lisäksi 
ruotsinkielistä palvelua 
tarjoavilla on vähintään hyvä 
ruotsin kielen suullinen ja 
tyydyttävä kirjallinen taito. 
Kielitaito voidaan pyydettäessä 
todistaa liitteen 4 mukaisesti. 

Kyllä Hankintayksikkö varaa tilaajalle oikeuden 
haastatella tarjottua lääkäriä ennen tilauksen 
tekoa työssä tarvittavan kielitaidon 
testaamiseksi

Palvelua tuottavat lääkärit

Palvelua tuottavat lääkärit ovat 
Suomessa laillistettuja ja he 
täyttävät Valviran voimassa 
olevat pätevyysvaatimukset.  
Valviralla ei ole ollut 
huomauttamista lääkärien 
ammatinharjoittamisessa.

Kyllä Kyllä vastaus tarkoittaa sitä, että Valviralla ei 
ole ollut huomauttamista lääkärien 
ammatinharjoittamisessa.

Tarjoukseen on liitettävä 
selvitys järjestelyistä, joilla 
asetettujen vaatimusten 
täyttyminen on tarkistettu 
ennen lääkärin tarjoamista 
tilaajalle. Pyydettäessä on 
tilaajalle toimitettava 
annetussa määräajassa 
selvitys lääkärin laillistamisesta 
Suomessa ja/tai muun 
asetetun vaatimuksen 
täyttymisestä.

Ladattava

Palvelua tuottavien 
lääkäreiden kielitaito
Palvelua tuottavilla 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 4 on todettu. 
Tarjoaja 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.  Hankintayksikkö 
varaa tilaajalle oikeuden haastatella tarjottua 
lääkäriä ennen tilauksen tekoa työssä 
tarvittavan kielitaidon testaamiseksi.

Tarjoukseen on liitettävä 
selvitys järjestelystä, millä 
edellä mainittujen vaatimuksen 
täyttyminen tarkistetaan ennen 
lääkärin tarjoamista tilaajalle.

Ladattava

Sijaisjärjestely

Palvelua antaville lääkäreille 
on sijaisjärjestely mahdollisten 
poissaolojen varalle.

Kyllä

Palvelukuvaus ja 
sopimusluonnos

Olemme lukeneet 
palvelukuvauksen ja 
sopimusluonnoksen ja 
tarjouksemme on niiden 
mukainen.

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
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Lääkäripalveluiden järjestäminen 
yksityisessä tehostetussa 
palveluasumisessa Helsingissä.
Asumisvuorokauden hinta (0% alv) 
sisältää kaikki 
tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaisesta palvelusta aiheutuvat 
kustannukset. Hinta kattaa myös 
viikonloppupäivät. Mitään laskutus - 
yms lisiä ei hyväksytä. 

Hinnat ilmoitetaan kahdella (2) 
desimaalilla.
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

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

Asukkaan asumisvuorokauden 
hinta. 

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
asumi
svuoro
kausi

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Pienin tarjottava määrä on 
yksi palvelutalo eli vähintään 
yhden palvelutalon kaikkien 
ryhmäkotien asukkaat.
Tarjoaja ilmoittaa tähän kuinka 
monelle asukkaalle hän voi 
tarjota tarjouspyynnön 
mukaisia asumispalveluita.

Syötettävä

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Hankintayksikön esittely

Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala vastaa tarjouskilpailun valmistelusta, 
teknisestä toteutuksesta ja tekee hankintapäätöksen.

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden 
palvelualueiden lääkäripalvelut-yksikkö vastaa perusterveydenhuoltoon liittyvien 
lääkäripalveluiden järjestämisestä useimmissa yksityisissä tehostettua palveluasumista 
tarjoavissa asumispalveluyksiköissä Helsingissä. 

Yksiköt on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Palvelukuvaus ja liitteessä 3. Helsingin 
kaupungin ostopalvelupaikkojen hoitopaikat ja asiakkaat 2017.

Sosiaali-ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.
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Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINTALAIN PAKOLLISTEN POISSULKEMISPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN

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 tai viimeistään ennen 
hankintasopimuksen 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. 

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset lähetettään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki.
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Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinta ilmoitetaan tarjoukseen €/ 0% alv/asukas/asumisvuorokausi. Hinta kattaa myös 
viikonloppupäivät.

Hinta sisältää kaikki tarjouspyynnön mukaisesta palvelusta aiheutuvat kustannukset.

Asukkaan poissaolon – esim. sairaalahoidon – ajalta ei makseta korvausta.  

Palveluntuottaja ei peri potilasmaksuja tai todistuspalkkioita tämän ostopalvelun piirissä 
olevilta potilailta.

Alkuperäiset tarjoushinnat ovat voimassa vähintään 1.5.2020 asti. 
Sen jälkeen hintoja voidaan tarkistaa molempien sopijapuolten esityksestä sopimuksen 
voimassaoloaikana. Hinnoissa on huomioitava myös kustannusten lasku. 

Mahdollisia hinnantarkistusesityksiä, jotka koskevat 1.5.2020 jälkeistä aikaa, voidaan tehdä 
kerran kalenterivuodessa edellisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 
Hinnantarkistusesitys on tehtävä kirjallisesti.
Esitykseen on sisällytettävä selvitys niistä muutoksista, joita kustannusrakenteessa on 
tapahtunut. Hintoja tarkistetaan vain lainsäädännön, viranomaispäätösten, 
työehtosopimuksen tai muun palvelun tuottamiskustannuksiin vaikuttavan olennaisen 
muutoksen perusteella.

Hintoja voidaan kuitenkin korottaa tai laskea enintään 3 %:a yhden hinnantarkIstuksen 
yhteydessä.

Uudet hinnat tulevat voimaan kalenterivuoden alussa, kun asiasta on yhteisesti kirjallisesti 
sovittu. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, sopijapuolilla on oikeus 
irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. 
Irtisanomisaikana noudatetaan hintoja, jotka olivat voimassa ennen 
hinnanmuutosehdotuksen tekemistä.

Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada Palveluntuottajalta kaikki tarvittavat tiedot 
hinnanmuutosten tarkistamista varten. Palveluntuottajan tulee ennen sopimuksen 
allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana pyydettäessä esittää kustannusrakenteensa, 
mikäli Tilaaja niin vaatii.

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.
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Sopimusmenettely

Perussopimuskausi on kaksi (2)  vuotta ja seitsemän (7) kuukautta.

Hankintaan sisältyy enintään yhden (1)  vuoden optiokausi. Optiokaiden käyttöönotosta 
päättää tilaaja erikseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden 
päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti 
kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä. 

Sopimus alkaa vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 2.5.2018.

Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa (liite 2).

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

Liitetiedostot

Liite 1. Palvelukuvaus lääkäripalvelut yksityiset palvelutalot.pdf
Liite 2. Sopimusluonnos.pdf

Liite 3. palvelutalot ja asiakkaat.pdf

Liite 4. Kielitaidon osoittaminen .pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Anne Brax palvelupäällikkö

Päätöksenteon perusteet

Helsingin kaupungin hankintatarpeen kattamiseksi valitaan kaksi tai useampi, eniten 
vertailupisteitä saanutta tarjoajaa palveluntuottajiksi siten että ilmoitettu lääkäritarve 
saadaan täytetyksi.

Sama tarjoaja ei voi tehdä kuin yhden tarjouksen.

Helsingin kaupungin hankintatarpeen kattamiseksi valitaan kaksi tai useampi, eniten 
vertailupisteitä saanutta tarjoajaa palveluntuottajiksi siten, että ilmoitettu lääkäritarve 
saadaan täytetyksi.

Sama tarjoaja ei voi tehdä kuin yhden (1) tarjouksen.

Edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja saa, niin tarjotessaan, hoitaakseen 65 % 
asukkaista. Eli esimerkiksi kun asiakkaita on 2000 niin tarjoaja saa 1300 asukasta.

Jos suurimman pistemäärän saaneen tarjoajan ilmoittama kapasiteetti ei riitä sijoituksensa 
mukaisen määrän
hoitamiseksi, niin ylimenevä osuus menne toiseksi tulleelle mikäli sen tarjous kattaa jäljelle 
jäävän määrän (niin monta asukasta).

Jos kaksi tarjoajaa saa saman suurimman pistemärän, niiden järjestys ratkaistaan 
arpomalla. Arvonnan voittaja on ykkössijalla ja häviäjä tulee kakkoseksi.

Jos edellä menetellysti ei kaupungin lääkäritarvetta saada täytetyksi valitaan 
hintajärjestyksessä lisää palveluntarjoajia niin monta, että tarve saadaan täytetyksi.

Hankintapäätöksen tekee Helsingin kaupungin sosiaali-terveystoimiala.
Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

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.
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