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Arkistohotellipalvelun hankinta Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
HEL 2020-006331
Tämä on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankintalain kynnysarvon alittava kevyesti toteutettu kilpailutus arkistohotellipalvelun hankinnasta.
Pyydämme Teitä tarjoamaan arkistohotellipalvelun tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankinnan kohde

Hankinnan kohde on arkistohotellipalvelu, joka sisältää arkistojen
säilytyksen, hävittämisen, arkistoihin kohdistuvan tietopalvelun ja
arkistojen siirrot. Säilytettävää aineistoa on n. 250 hyllymetriä. Se
koostuu kolmen eri arkistonmuodostajan asiakirjoista, joita käsitellään omina arkistoinaan. Asiakirjat on pakattu pahvisiin arkistokoteloihin. Tarkemmat vaatimukset on esitetty liitetaulukossa.

Tavoiteaikataulu

Kaksi ensimmäistä siirtoerää siirretään viimeistään 17.6.2020.

Sopimusaika

Allekirjoituspäivästä alkaen toistaiseksi.

Valintaperuste

Valintaperusteena on halvin hinta. Laadulliset vaatimukset on huomioitu
vähimmäisvaatimuksina, ks. liite.

Hinta

Tarjoajan tulee ilmoittaa kokonaishinta, johon sisältyvät asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen ja hävitysluetteloiden laatiminen, pakkaaminen ja kuljetus, arkistoluettelon ylläpitäminen sekä rajoitettu määrä tietopalvelua. Ylimenevän tietopalvelun osalta kappalehinta.
Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Osatarjoukset

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Muut ehdot

Tämän kilpailutuksen perusteella solmittavassa toimeksiantosopimuksessa
sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa
(JYSE 2014 Palvelut, huhtikuu 2017) siltä osin kuin kyseisistä ehdoista ei ole
poikettu tässä tarjouspyynnössä.
Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida tarjousvertailussa.

TARJOUSPYYNTÖ

2/3

8.5 2020

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista
tarjouksista perustellusta syystä.
Tarjoukseen sisällytettävät tiedot
Täytetty liitetaulukko ja siinä pyydetyt hinnat ja selvitykset.
Tarjoajan sähköisen yhteystiedon ilmoittaminen
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten.
Tietosuoja ja salassapito
Tässä sopimuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin salassapito- ja tietosuojaliitteen mukaisia ehtoja.
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliseksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan
määräyksen perusteella tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai
muulle taholle.
Toimittaja ei saa käyttää hankintasopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman Tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, Toimittaja saa kuitenkin käyttää hankintasopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia
hankintalainsäädännössä tarkoitetuille hankintayksiköille.
Tässä luvussa tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen.
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
Tarjoajan tulee toimittaa ennen sopimuksen tekemistä tilaajavastuulain
mukaiset todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos tarjoaja ei
kuulut Luotettava Kumppani -palveluun tai muuhun vastaavaan palveluun, tulee dokumenteista selvitä, onko yritys rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisäksi on toimitettava tieto, onko verovelkarekisterissä merkintä. Jos on merkintä verovelasta, täytyy tarjoajan toimittaa Verohallinnosta saatava verovelkatodistus, jossa näkyy verovelan
määrä.
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys omasta ja ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
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Palveluhankinnoissa tarjoajan on toimitettava todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta, selvitys työntekijöiden työehdoista: mitä TESsopimusta noudatetaan ja selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2020 asti.
Kysymykset

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee
toimittaa 12.5.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
liisa.vuorimattila@hel.fi
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään sähköpostitse kaikille tarjouksen jättäneille viimeistään 14.5.2020.

Tarjousten toimittaminen
Tarjoukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen:
helsinki.kirjaamo@hel.fi viimeistään keskiviikkona 19.5.2020 klo 12.00
mennessä.
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