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Koulujen ilta- ja omavalvontapalvelut

Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi
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Hankinnan kuvaus
TEHDYT KORJAUKSET:
Tarjouspyyntöä on korjattu seuraavasti:
1) Hankinan kohteen kriteerit, kohta 2. Iltavalvonta, omavalvontakoulut ammatillisen pätevyyden vaatimusta korjattu. Palveluntarjoajalta edellytetään
turvallisuusalan elinkeinolupaa.
2) Sopimusluonnoksen kohta 6, tarkennettu iltavalvojan vastuuta
koulurakennuksesta ilta- ja vapaa-ajankäytön aikana.
3) Yksi kohde (Puistolanraitin ala-aste, Nurkkatie 2) siirretty omavalvontakohteesta
iltavalvontakohteeksi.
4) Tarjousaikaa on pidennetty

Tämä on hankintasopimuksen H018-17/HEL 2017 - 001237 mukainen
minikilpailutus. Pyydämme tarjoajia tarjoajamaan ilta- ja omavalvontapalveluita
yhteensä 137:mään Helsingissä sijaitsevaan kouluun tämän tarjouspyynnön ja sen
liitteiden mukaisesti.
Liite 1 Iltavalvontakoulut, yht. 69 koulua, 85 liikuntasalia
Liite 2 Omavalvontakoulut, yht. 68 toimipistettä, 78 liikuntasalia

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on siirtää
sopimuskauden aikana hallitusti ja vaiheittain iltavalvonnan piirissä olevia kouluja
omavalvonnan piiriin. Tarkempi aikataulu selviää sopimuskauden aikana.
Ilta- ja omavalvontapalveluita valitaan tuottamaan yksi palveluntuottaja.
Osa-tarjoukset eivät ole sallittuja.

Hankinta toteutetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan muodostamana hankintarenkaana. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala voi tilata (koulujen luokkahuoneiden) iltavalvontapalveluita
tämän hankintasopimuksen mukaisesti. Toimialat tekevät hankinnasta omat
päätökset.

Hankintasopimuksen voimassaoloaika
01.01.2018 - 31.12.2018

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:
Kyllä
Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:
Hankintaan sisältyy yksi yhden (1) vuoden pituinen optikausi ajalle 1.1.2019 31.12.2019 ja yksi kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.
Tilaaja päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta viimeistään kaksi (2) kuukautta
ennen varsinaisen/edellisen sopimuskauden päättymistä.
Lisähankintojen alustava kesto:
36 kuukautta
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Hankintamenettely
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei

Sähköistä huutokauppaa käytetään
Ei

Osatarjoukset hyväksytään
Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien
yhteydessä
Ei

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.12.2017 12:00

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.03.2018

Tarjouspalvelun tiedot
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 30.11.2017 21:00
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 24.11.2017.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)

Helsingin kaupunki
PL 700
00099 Helsingin kaupunki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
hankinnat@hel.fi
http://www.hel.fi

3/7

4/7

Helsingin kaupunki
Päiväys 11.12.2017

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
Kokonaishinnan maksimipisteet 100.00

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

1. Iltavalvonta, iltavalvontakoulut
Iltavalvonnan tuntihinta
Hankittava määrä: 30 tunti

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

€/
tunti

Tarjoja antaa tuntihinnan
iltavalvonnalle
Iltavalvojan tulee olla valmis
tekemään kaikkia liitteessä 3
(Iltavalvontakoulut, iltavalvojan
tehtävät) mainittuja
työtehtäviä. Tilaajan edustaja
(entinen palveluntuottaja) ja
iltavalvoja käyvät ennen
sopimuskauden alkamista
tarkemmin läpi kohdekohtaiset
tehtävät.
Ilta-, yö-, pyhä- ja aattotyöstä
palveluntuottaja voi veloittaa
alan työehtosopimuksen
mukaiset korotukset, siten että
korotus koskee vain tarjoajan
kullekin palvelun
suorittamiseen osallistuvalle
henkilölle maksamaa
tuntihintaa.

Minimivaatimus

Ryhmän yleiset kriteerit

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tilaaja ei sitoudu mihinkään
tiettyihin tilausmääriin. Luku
30 on tässä yhteydessä vain
kerroin vertailuhinnan
saamiseksi.

Palveluntuottajan iltavalvoja
vastaa käytön jälkeisestä
tarkistussiivouksesta 1 krt/ilta.
Tarkistussiivouksen sisältö on
kuvattu liitteessä 3
Iltavalvontakoulut, iltavalvojan
tehtävät.

2. Iltavalvonta, omavalvontakoulut
Omavalvonta
Hankittava määrä: 12
kuukausi

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

€/
kuuka
usi

Tarjoaja antaa hinnan yhdelle
iltavalvonnan kuukaudelle
omavalvontakouluissa. Hinta
sisältää iltakäyttäjien
puheluihin vastaamisen sekä
tarvittavan neuvonnan ja
opastuksen. Kaikki soitot eivät
johda tarkastuskäyntiin.
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Omavalvontakouluissa on
näkyvästi esillä ilta- ja vapaaajankäyttäjille puhelinnumero,
johon iltakäyttäjät voivat
soittaa mikäli heillä on
järjestyksen ylläpitoon liittyviä
ongelmia tai jos tiloissa on
asiattomia ihmisiä.
MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Tarkastuskäynti
Hankittava määrä: 10 käynti

Pisteiden laskentatapa

€/
käynti

Tarjoaja antaa hinnan yhdelle
iltakäyttäjän puhelun
perusteella tehdylle
tarkastuskäynnille.
Tarkastuskäynti sisältää
mahdollisten asiattomien
henkilöiden poistamisen
tiloista ja/tai järjestyksen
ylläpidon palauttamisen.

Palveluntuottajan iltavalvoja
tekee kohteessa
tarkistuskierroksen aina
tarkastuskäynnin yhteydessä.
Palveluntuottaja vastaa siitä,
että iltakäyttäjän soittaessa
hälytysnumeroon
palveluntuottaja pystyy
järjestämään kussakin
tilanteessa paikalle
iltavalvojan puolessa tunnissa
(30 minuutissa).

Kyllä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tilaaja ei sitoudu mihinkään
tiettyihin tilausmääriin. Luvut
10 ja 12 ovat tässä
yhteydessä vain kertoimia
vertailuhinnan saamiseksi.

Omavalvontakohteissa on
iltakäyttöä ajalla ma-pe klo
17.00-21.00 ja la-su 9.0021.00
Palveluntuottajan iltavalvojan
tulee olla tavoitettavissa
puhelimitse iltakäytön ajan
sekä 30 minuuttia ennen ja
jälkeen iltakäyttövuoron.
Ammatillinen pätevyys

Palveluntarjoajalla tulee olla
turvallisuusalan elinkeinolupa.
Lisäksi palveluntarjoaja
vastaa, että
omavalvontakoulujen
iltavalvojat ovat kelpoisia
toimimaan iltavalvojan
tehtävissä
omavalvontakohteissa.
Palveluntarjoajan on erikseen
pyydettäessä todennettava
turvallisuusalan elinkeinoluvan
voimassaolo ja iltavalvojaksi
nimettyjen henkilöiden
kelpoisuus tehtävään.

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot
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Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Maksimipisteet

Pisteiden laskentatapa

Iltavalvojan perehdytys
Palveluntuottaja sitoutuu
nimeämään pienen joukon
(esim. 1-5 iltavalvojaa)
jokaiseen iltavalvonnan
kohteeseen (liite 1
iltavalvontakoulut)
vaihtuvuuden ja jatkuvan
perehdyttämisen
vähentämiseksi.

Kyllä

Tilaajan edustaja perehdyttää
palveluntuottajan iltavalvojan
jokaiseen ilta- ja
omavalvonnan kohteeseen
ennen sopimuskauden alkua.
Mikäli kohteessa vaihtuu
iltavalvoja sopimuskauden
aikana, palveluntuottaja
vastaa iltavalvojan
perehdytyksestä kohteeseen.
Palveluntuottaja vastaa siitä,
että sen henkilöstö
(iltavalvojat) on perehdytetty
työtehtäviinsä sekä noudattaa
työsuojelu- ja muita palvelun
tuottamista ohjaavia lakeja,
asetuksia, ohjeita ja
määräyksiä sekä koulun
pelastussuunnitelmaa
sopimuskauden aikana.

Palveluntuottajan iltavalvoja
vastaa ilta- ja vapaaajankäytölle varatun alueen
valvomisesta sen käytön
aikana ja vastaa, ettei koulun
muita alueita käytetä.

Kyllä

Vaatimukset teknisille
välineille ja toimenpiteille
Palveluntuottajalla tulee olla
tarkistussiivoukseen tarvittavat
siivousvälineet, jätepussit,
mahdolliset siivouskoneet ja
siivousaineet, ja niiden tulee
sisältyä yllä annettuihin
kuukausimaksuihin ja
tuntihintoihin. Käytettävien
välineiden ja aineiden tulee
soveltua siivottaviin tiloihin.

Kyllä

Sopimuskauden aikana
palveluntuottaja sitoutuu
ilmoittamaan kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle
(sovitulle tilaajan
yhteyshenkilölle) käsi- ja
hygieniapyyhkeiden
tilaustarpeista. Tilaaja vastaa
näiden tuotteiden tilaamisesta.

Kyllä

Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00

Muut tiedot
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Hankintayksikön esittely
Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailutus -yksikkö
vastaa tämän minikilpailun valmistelusta ja teknisestä toteutuksesta.
Hankintapäätöksen kilpailutuksesta tekevät Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Mikäli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle siirtyy sopimuskauden aikana muita vastaavia
iltavalvonnan kohteita, uusien kohteiden valvontapalvelut voidaan hankkia tämän
sopimuksen mukaisesti.
Hinta ja kaupalliset ehdot

Sopimuskauden aikana hinnat ovat tämän tarjouspyynnön mukaiset.

Päätöksenteon perusteet
Päätöksenteon peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään hinnalta halvinta tarjousta.
Perusteluna tälle on, että laadulliset tekijät on otettu huomioon puitejärjestelyn H01817/HEL 2017 - 001237 pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot

Liite 3 Iltavalvontakoulut, iltavalvojan tehtävät.pdf
JYSE 2014 Palvelut.pdf
Liite 1 iltavalvontakoulut korjattu.pdf
Liite 4 Sopimusluonnos H097-17 korjattu.pdf
Liite 2 Omavalvontakoulut korjattu.pdf

Allekirjoittajat
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Titteli

Jorma Lamminmäki
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