Sivu 1 / 6

TARJOUSPYYNTÖ
Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta
6.9.2016
Määräaika toimittaa tarjoukset 7.10.2016 klo 12.00 mennessä

ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSEILLE
1 Hankinnan tekijä ja yleistä hankinnasta
ADHD-liitto ry (jäljempänä ”hankinnan tekijä” tai ”tilaaja”) on 18 jäsenjärjestön valtakunnallinen kattojärjestö, joka tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä
järjestämällä koulutusta ja sopeutumisvalmennusta.
Nyt kysymyksessä oleva hankinta rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä saaduin varoin. Koska
hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen kansallisen kynnysarvon,
ADHD-liitto ry noudattaa hankinnan kilpailuttamisessa hankintalakia. Hankinta on kansallisen kynnysarvon
ylittävä palveluhankinta. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007 sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).
2 Hankinnan kohde
2.1 Hankinnan tausta
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat suunnitelmallista ryhmämuotoista kuntoutusta adhd-oireisille henkilöille
ja heidän omaisilleen. Kurssien tavoitteena on lisätä kurssilaisen tietoa adhd:stä, tukea hyvinvointia ja mahdollistaa vertaistuen saamisen. Kurssia ohjaavat ADHD-liiton kurssityöntekijät. ADHD-liitto järjestää kursseja
perheille, nuorille ja aikuisille. Kurssien ohjelma ja toiminta suunnataan kohderyhmän mukaan.
2.2 Hankinnan kohteena olevat palvelut
Hankinnan kohteena on ADHD-liitto ry:n järjestämän sopeutumisvalmennuksen majoituksen ja ravitsemuspalvelun hankinta kalenterivuoden 2017 loppuun kestävälle sopimuskaudelle. Lisäksi optiomahdollisuutena
ovat yhden + yhden (1+1) kalenterivuoden sopimuskaudet, kuten jäljempänä tarkemmin on määritelty.
Hankinta on jaettu kahteen (2) eri osa-alueeseen kurssilaisten ja kurssimuodon tarpeisiin perustuen. Hankinta on kuvattu osa-alueittain tarjouspyynnön liitteissä (Liite 1A, B Palvelunkuvaus ja vähimmäisvaatimukset).
Kurssit ovat kestoltaan pääsääntöisesti viikkokursseja ma – pe tai viikonloppukursseja pe – su.
Hankinnan osa-alueet ovat: A) Aikuistenkurssin (ma-pe) majoitus, tilat ja täysihoito (liite 1A)
B) Viikonloppukurssin (pe-su) majoitus, tilat ja täysihoito (liite 1B)
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2.3 Osatarjoukset ja tarjouksen laadinta
Tarjoajien ei ole pakko tehdä tarjousta kaikille em. osa-alueille, vaan hankinnan tekijä sallii tarjousten tekemisen myös yksittäin edellä mainituille osa-alueille. Tarjoukset hyväksytään tarjousvertailuun ja tarjoukset
vertaillaan osa-aluekohtaisesti. Siinäkin tapauksessa, että tarjoaja jättää tarjouksen useammalle kuin yhdelle
hankinnan eri osa-alueelle, tulee tarjoukset tehdä ja vaaditut liitteet täyttää erikseen kullekin osa-alueelle.
Tarjoukset tulee jättää hankinnan tekijälle osa-alueittain erillisissä kuorissa. Kaikkien tarjousten tulee täyttää
kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut edellytykset. Tarjouspyynnöstä poikkeavia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjouksia ei saa sitoa toisiinsa esimerkiksi siten, että hinnan määräytyminen edellyttää tarjoajan tarjouksen
valitsemista useammalle eri osa-alueelle. Yksittäisen osa-alueen sisällä osatarjouksia ei sallita, eli yksittäisen
osa-alueen sisällä tarjouksen tulee sisältää kaikki sen osalta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaaditut
palvelut.
2.4 Hankittavien palvelujen sisältö
Tämä tarjouspyyntö koskee eri osa-alueiden majoitusta, tiloja ja täysihoitoa tarjouspyynnön liitteiden 1 A, B
mukaisesti. ADHD-liiton tavoitteena on järjestää vuonna 2017 kuusi (6) sopeutumisvalmennuskurssia (28
kurssipäivää vuodessa). Kurssit ovat joko perhe-, pari- tai yksilökursseja. Hankinnan tekijä ei sitoudu näihin
tavoitemääriin.
3 Toimittajien valinta ja puitejärjestely
Tilaaja muodostaa kummallekin kahdelle em. osa-alueelle (A ja B) oman puitejärjestelyn. Tilaaja valitsee kilpailutuksen perusteella kumpaankin puitejärjestelyyn kolme (3) toimittajaa, mikäli tarjoajien soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riittävästi, ja tekee näiden kanssa puitejärjestelysopimuksen.
Tilaajan tilattaviin palveluihin liittyvät tarpeet tarkentuvat myöhemmin. Tilaaja hankkii palveluita tekemällä
puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa tilaussopimuksia. Hankinnan tekijä määrittelee tarvitsemansa
palveluiden tarkemman sisällön, laajuuden, aikataulun ja mm. toteutuspaikan tilaussopimuskohtaisesti. Tilaaja vahvistaa toimeksiannon lopulliset ehdot minikilpailutuksen yhteydessä.
3.1 Minikilpailutus
Minikilpailutuksessa tilaaja pyytää puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta sähköiset tarjoukset tarkemmin
määrittelemästään tilauksen toteuttamisesta (kurssi). Puitejärjestelyyn valitut toimittajat sitoutuvat tekemään tarjouksen tarkemmin määritellystä kurssista kahden (2) arkipäivän määräajassa, ellei tilaaja aseta
tapauskohtaisesti muuta, pidempää, määräaikaa. Toimittajat sitoutuvat tarjoamaan minikilpailutuksessa
tarkemmin määriteltyjä palveluita hinnalla, joka perustuu korkeintaan tämän tarjouspyynnön perusteella
tarjottuun ja ilmoitettuun yksikköhintaan (liitteet 5 A-B). Ilmoitettuja yksikköhintoja ei siten ole mahdollista
korottaa, mutta niitä on mahdollista alentaa sopimuskaudella minikilpailutuksen yhteydessä.
Tilaaja määrittelee minikilpailutuksen valintaperusteet tapauskohtaisesti erikseen kunkin minikilpailutuksen
yhteydessä. Minikilpailutuksen valintakriteeri voi olla halvimman hinnan ohella ja/tai asemesta myös kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin kriteerit (esim. sijaintipainotukset) määritellään erikseen. Tilaussopimus
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kutakin kurssia koskien solmitaan minikilpailutuksen voittajan kanssa. Minikilpailutuksessa valitun toimittajan
tulee kyetä toteuttamaan tilatut palvelut hankinnan tekijän esittämien ehtojen ja edellytysten kyseisenä tilauksen mukaisena ajankohtana. Ellei toimittaja jostain syystä kykene toteuttamaan palvelua kokonaisuudessaan tilaajan määrittelemällä tavalla tai määrättynä ajankohtana tms., tilaaja antaa toimeksiannon minikilpailutuksessa toiseksi parhaimman tarjouksen tehneelle tarjoajalle jne.
3.2 Sopimuskausi, optiot ja rahoitus
Hankinnan tekijä solmii tarjouskilpailun kautta valittujen toimittajien kanssa puitejärjestelysopimukset yhden
kalenterivuoden sopimuskaudeksi. Ensimmäinen sopimuskausi on kalenterivuosi 2017. Lisäksi optiomahdollisuutena ovat yhden + yhden (1+1) kalenterivuoden sopimuskaudet. Puitejärjestelysopimukset tehdään erikseen kummankin yllä kohdassa 2.2 mainitun hankinnan osa-alueen A-B osalta. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskausi alkaa sopimuksen
allekirjoittamisesta. Vuonna 2017 sopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkavaksi 1.1.2017 jatkuen 31.12.2017
asti.
Hankinnan tekijällä ei ole hankinnan kohteeseen liittyvää varmaa rahoitusta. Rahoitus vahvistuu vuosittain
vuoden alussa. Tämä tarjouspyyntö, hankinta tai puitejärjestelysopimukset eivät muodosta hankinnan tekijälle minkäänlaista määräostovelvoitetta, eikä velvollisuutta hankkia palveluita keneltäkään valitulta toimittajalta. Hankinnan tekijä ei myöskään ole velvoitettu käyttämään tässä tarjouspyynnössä esitettyä optiota. Hankinnan tekijä tulee käyttämään option, mikäli se saa Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta.
4 Hankintasopimus
Hankinnasta tehdään edellä kohdassa 3 todetuin tavoin liitteen 6.1 sopimusmallia vastaavat puitejärjestelysopimukset hankinnan tekijän ja valittujen toimittajien välillä.
5 Hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (hankintalaki). Kyseessä on kansallisen kynnysarvot ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on 6.9.2016 julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankinnan tekijän edellyttämällä tavalla taikka
olosuhteet hankintamenettelyn aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankinnan tekijä voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankinnan tekijä voi keskeyttää hankintamenettelyn kokonaan tai osittain. Hankinnan tekijä
voi keskeyttää hankinnan myös muusta perustellusta ja todellisesta syystä hankintoja koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Tarjouksen tekemisestä, eikä muutoinkaan menettelyyn osallistumisesta makseta tarjouksen tekijöille korvausta.
6 Tarjoajalle ja tarjoukselle asetettavat soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset
Tarjoaja osoittaa tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimuksien täyttymisen antamalla tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisen vakuutuksen vaatimusten täyttymisestä.
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Tarjottuja palveluja koskevien vähimmäisvaatimusten täyttyminen tarkistetaan siten, että tarjoaja ilmoittaa
tarjouspyynnön lomakkeella 3 sitoutuvansa vähimmäisvaatimusten täyttymiseen.
Tarjoukset tulee laatia suomen kielellä.
7 Tarjoajalta vaadittavat selvitykset, tarjouksessa ilmoitettavat tiedot sekä tarjouksen liitteet
Tarjouksesta tulee selvästi ilmetä, mitä hankinnan osa-aluetta tarjous koskee. Kumpaakin osa-aluetta koskien
tarjoajan on jätettävä erillinen tarjous liitteineen. Jokaiseen tarjoukseen tulee liittää tarjouspyynnön liitteenä
olevat lomakkeet 2, 3 ja 4 (A tai B), 5 (A tai B) asianmukaisesti täytettynä. Koska tarjous tulee kummankin
osa-alueen osalta antaa omana tarjouksenaan, kaikki vaaditut liitteet tulee toimittaa hankinnan tekijälle erikseen kummankin osa-aluetarjouksen yhteydessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että liitteiden 4 ja 5 osalta riittää asianomaista osa-aluetta (A tai B) koskevan liitteen toimitus.
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on asianmukaisesti ja riittävän selvästi laadittu. Tarjouksen mahdolliset
puutteet koituvat tarjoajan itsensä vahingoksi. Tarjouksia ei ole sallittua täsmentää tai täydentää tarjousten
jättämisen määräajan jälkeen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa kaikki ne tiedot, jotka tässä tarjouspyynnössä ja
sen liitteissä on edellytetty.
8 Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat kummankin
osa-alueen kohdalta painotettuina seuraavat:
1) Hinta 60 prosentin painoarvolla; sekä
2) Tiloihin liittyvät laatu- ja muut tekijät 40 prosentin painoarvolla.
Vertailuperusteet ja laatupisteytys on eritelty tarkemmin liitteissä.
Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla hintalomakkeilla (liite 5 A, B). Hintalomakkeilla ovat tarkemmat vaatimukset hintojen ilmoittamistavasta. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksensa hintatiedot siten
kuin liitteissä on vaadittu. Halvin tarjous saa täydet hintapisteet, 60. Seuraavat tarjoukset pisteytetään hintapisteiden osalta kaavalla: halvin tarjoushinta / vertailtava tarjoushinta x 60.
Tiloja arvioidaan soveltuvuuden ja toimivuuden mukaan eri sopeutumisvalmennuskursseille. Tilojen laadun
vertailu suoritetaan edellä sekä tarjouspyynnön liitteissä 4 A, B esitetyllä tavalla. Eniten ko. osa-aluetta koskevan liitteen perusteella pisteitä saanut tarjoaja saa täydet laatupisteet, 40. Seuraavat tarjoukset pisteytetään laatupisteiden osalta kaavalla: vertailtavan tarjouksen laatupistemäärä / parhaan tarjouksen laatupistemäärä x 40.
Vertailun lopuksi lasketaan yhteen kunkin tarjoajan kokonaispisteet (edellä esitetyin painotuksin siis hintapisteet + laatupisteet). Tarjoajat asetetaan saamiensa pisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen kummankin osa-alueen osalta. Kumpaankin osa-alueeseen valitaan kolme (3) parhaiten menestynyttä tarjoajaa, jollei
kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.
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9 Maksuehto
Maksuehto on 21 päivää netto.
10 Muut sopimusehdot
Hankinnassa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä (tarjouspyynnön liitteet, erityisesti 6.1, mukaan lukien)
ilmoitettuja ehtoja. Siltä osin kuin tässä tarjouspyynnössä ei toisin ilmoiteta, eikä asiasta toisin sovita, hankinnan toteutuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut), jotka
ovat tarjouspyynnön liitteenä 6.2. Tarjoajan tulee tarjouksessaan sitoutua tarjouspyynnön ja sen ehtojen,
tarjouspyynnön liitteenä olevien sopimusehtojen sekä – siltä osin kuin näissä ei ole määräyksiä – JYSE 2014
Palvelut -ehtojen noudattamiseen. Tarjoajan ei tule liittää omia sopimus- tai toimitusehtojaan tarjoukseensa.
Mikäli tarjoaja ei hyväksy hankinnan tekijän esittämiä ehtoja, tulee hankinnan tekijän hylätä tarjoajan tarjous
tarjouspyynnön vastaisena.
11 Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankinnan tekijä ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee lähettää hankinnan tekijälle
sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus@adhd-liitto.fi viimeistään 28.9.2016 mennessä. Kaikki kysymykset
kootaan yhteen ja kysymykset vastauksineen julkaistaan hankinnan tekijän internetsivuilla osoitteessa
www.adhd-liitto.fi/ajankohtaista/kilpailutus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2016. Tarjoajilla on velvollisuus tarkistaa esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. Ko. sivuilla kysymyksien osalta
annetut vastaukset sitovat tarjoajaa kuten tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset/ehdot/tiedot.
12 Luottamuksellisuus
Tarjousasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki). Tarjousasiakirjat tulee laatia siten, että ne ovat lähtökohtaisesti julkisia. Jos tarjoajan käsityksen mukaan jokin
osa tarjouksen materiaalista sisältää salassa pidettävää materiaalia, tulee kyseinen materiaali merkitä selvästi
termillä ”Luottamuksellinen” ja toimittaa se erillisellä liitteellä. Tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi,
kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tietojen salassapidosta päättää viime kädessä hankinnan tekijä. Asianosaisella ei ole oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta
koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina pyydettäessä annettava.
13 Tarjousten jättäminen ja voimassaolo
ADHD-liitolle osoitettu tarjous on jätettävä allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa paperilla seuraavaan
osoitteeseen: ADHD-liitto ry, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki
Kuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi sekä viite ”Tarjous, majoitus- ja ravitsemuspalveluita koskeva
hankinta”. Kuoreen tulee myös selvästi merkitä, mitä hankinnan osa-aluetta (A vai B) tarjous koskee. Tarjouksessa on ilmoitettava myös tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä tarjoajien yhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti).
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Tarjouksen on oltava perillä em. osoitteessa 7.10.2016 klo 12:00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä
tarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa, vaan ne tulee tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun
nimissä hylätä. Tarjousta ei saa toimittaa hankinnan tekijälle sähköpostitse. Tarjouksen on oltava sitovana
voimassa 3 kuukautta tarjouksen määräajasta laskettuna, hintojen sitovuus on määritelty tarkemmin tässä
tarjouspyynnössä ja/tai sen liitteissä. Tarjoajat vastaavat itse tarjouskustannuksistaan.
14 Hankintapäätöksen tiedoksianto
Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajien tulee ilmoittaa liitteessä 2 (tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset) hankinnan tekijälle sähköpostiosoite, johon hankintaa koskevat päätökset voidaan toimittaa sähköisesti.
15 Tarjouspyynnön vastaisten tarjousten hylkääminen
Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että hankinnan tekijän velvollisuutena on hylätä tarjouspyynnön vastaiset
tarjoukset. Tämän johdosta tarjoajien tulee toimittaa kaikki tässä tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset
sekä pidättäytyä lisäehtojen asettamisesta ja muutosehdotusten tekemisestä.
16 Päiväys ja allekirjoitus
Helsingissä 6.9.2016

Nina Hovén-Korpela
Toiminnanjohtaja
ADHD-LIITTO RY
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