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Myrskylän kunta

Tarjouspyyntö
23.5.2017

Vastaanottaja

Viite: 23.5.2017 hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa

Myrskylän kunnan Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta
Myrskylän kunta pyytää tarjousta Kirkonkylän koulun siivouspalveluista
hankintakaudelle 1.7.2017 - 30.6.2019, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan
päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella, ajalle 1.7.2019 –
30.6.2021 (optio).
Hankinnasta tehdään sopimus yhden Palveluntuottajan kanssa.
1 Hankintamenettely ja sopimusehdot
Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Kyseessä on kansallisen
kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on tallennettu HILMA-palveluun
23.5.2017.
Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivuilla osoitteessa:
www.myrskyla.fi/tarjouspyynnot
Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja.
Toissijaisesti noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE
2014). Tarjoaja ei saa liittää tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa
sopimusehtoja. Tarjoajan omat tai tarjoajan oman alan ehdot otetaan
sopimukseen mukaan soveltuvin osin ja tästä sovitaan tarkemmin
sopimusneuvotteluissa.
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.
Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty.
Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä
oleva tarjous tai jos ostajaryhmittymän käytössä olevat rahat eivät riitä
hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos
tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien
tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia
muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan
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tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää
hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa.
Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä.
Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä
esitettyihin ehtoihin.
Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja myyjän välille. Hankintapäätös
tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton
hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka
tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus ostajan ja valitun
toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus.
2 Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset
Hankinnan kohteena ovat Kirkonkylän koulun, Mestarintie 3, 07600 Myrskylä
siivouspalvelut.
2.1

Palveluille asetetut vaatimukset
Siivouspalvelut sisältävät ylläpitosiivouksen (päivittäin, viikoittain ja kuukausittain
tehtävät työt) ja perussiivouksen.
Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
asetetut vaatimukset:

2.1.1 Ylläpitosiivous (kouluvuoden aikana)
Ylläpitosiivousta tarvitaan perus- ja esiopetuksen käyttämiin tiloihin lukuvuoden
aikana noin 190 työpäivää. Opetus alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy viikon 22
lauantaina. Syys-, hiihto- ja joululomien aikana ei tarvita ylläpitosiivousta.
Koulussa on koululaisten kerhotoimintaa ja kesämajoituksia, siivousta voidaan
tarvita tiettyihin tiloihin myös kesän aikana. Näistä järjestelyistä sovitaan valituksi
tulleen palveluntuottajan kanssa.
Kaikki tilat ovat päivittäin käytössä. Tavoitteena on, että tilat ovat siistit aamuisin
koulupäivän alkaessa ja yleisilmeen tulee pysyä siistinä koko toimintavuoden.
Ylläpitosiivousta täydennetään jaksottaisilla siivoustöillä ja perussiivouksella.
Lattioiden puhdistuksessa tulee käyttää mahdollisimman paljon koneellisia
työmenetelmiä.
Taulumoppien, mikäli niitä on käytössä, vaihto ja pesu kuuluvat siivoojien
tehtäviin.
Keittiöhenkilökunta siivoaa ruokasalin.
Siivous voidaan tehdä pääsääntöisesti klo 6.00–22.30 välillä. Luokkien siivous
tulee tehdä yleensä aamuisin tai iltapäivällä oppituntien päätyttyä.
Siivoojan toivotaan olevan töissä kouluaikaan.
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Tiloissa, joissa on ilta- ja/tai viikonloppukäyttöä, voi olla tarvetta
tarkistussiivoukseen. Tilojen tulee olla siivotut aamulla koulun alkaessa.
Työntekijöillä tulee olla hyvä työmoraali ja heidän tulee olla hyvänä esimerkkinä
aikuisesta ja oikeasta suhtautumisesta työntekoon.
2.1.2 Perussiivous (opetukseton aika)
Kesäaikana kaikki opetustilat, liikuntasalit, käytävät, opettajahuone ja sosiaalitilat
peruspuhdistetaan.
Tilojen perussiivous käsittää lattioiden pesun tai pintapesun, seinien puhdistuksen
sekä ylätasopintojen että muiden vapaiden taso- ja kalustepintojen puhdistuksen.
Työpöydät ja pulpetit puhdistetaan, samoin kaappien päälliset, mikäli ne on
tyhjennetty tavaroista. Lattiat vahataan, jos lattioiden kunto ja/tai materiaali sitä
vaatii.
Ikkunoiden pesu puitteineen sisäpuolelta (yksi pinta) ja sisäpuolella olevien
sälekaihtimien puhdistus sisällytetään tarjoukseen. Muiden ikkunapintojen ja
sälekaihtimien pesusta sovitaan erikseen. Samoin ikkunat, joiden pesussa
tarvitaan nostin, pesetetään tarvittaessa erillisellä tilauksella.
Kesäaikana voi olla tarvetta toimistotilojen roskakorien tyhjentämiseen, mistä
sovitaan valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa erikseen.
Liite 1 Siivouksen
-

ehdottomat vaatimukset
koulun esittely
Atop työmäärät tilamalleittain
Atop ylläpitosiivouksen työohjeet
perussiivous
palvelujen kustannusvastuujako

Henkilöstöltä edellytetään oman ammattitaitonsa lisäksi myös työn vaatimaa
riittävää suomen kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen kommunikointi), hyvää
asiakaspalvelutaitoa sekä hyvää ja asiallista käytöstä. Koulussa siivouspalvelutyöntekijät ovat tukemassa lasten ja nuorten kasvatustavoitteita, kuten koko
muukin henkilökunta.
3 Tilojen esittelytilaisuus
Tilojen esittelytilaisuudessa ei vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.
Kysymykset käsitellään sähköisesti kohdan 17 mukaisesti.
Tarjouspyynnön kohteena olevat tilat esitellään torstaina 1.6.2017 klo 15.00.
Siivouskohteen tilojen esittelytilaisuuteen tulee ilmoittautua seuraavasti:
rehtori vesa.karjalainen@myrskyla.fi 30.5.2017 klo 15 mennessä.
4 Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset
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4.1 Talous ja toiminnallisuus
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 10 luvun mukaisesti sellainen
ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita
edellytyksiä palvelun tuottamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai
lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.
Tarjoajien vertailussa tilaaja tulee kiinnittämään erityistä huomiota tarjoajien
taloudelliseen vakavaraisuuteen ja maksukykyyn sekä yrityksen tuloskehitykseen.
Tilaaja tulee myös kiinnittämään huomiota muihin tarjoajan taloudellista asemaa
tarkasteleviin mittareihin (esim. omavaraisuus, velkaantuneisuusaste).
Palveluntarjoajalla tulee olla taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen.
Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on riittävässä
suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin nähden.
Seuraavat asiakirjat tulee liittää tarjoukseen:
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.
Seuraavat asiakirjat tulee liittää tarjoukseen, eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia:
- Todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että
verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskevat maksusopimukset on tehty
- Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja
maksetuista vakuutusmaksuista
Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa seuraavat selvitykset:
– Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta
– Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
– Kaupparekisteriote
4.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset
Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä
koskevat vaatimukset.
4.2.1 Kokemus ja osaaminen
Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa seuraavat selvitykset:
Tarjoajalla tule olla relevanttia kokemusta ja näyttöjä vastaavan laajuisten
siivouspalveluiden tuottamisesta viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta
- Tarjoajan referenssiluettelo viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden
aikana toteutetuista vastaavista palvelutoimituksista lyhyine
selostuksineen palveluista arvoineen, ajankohtineen ja
vastaanottajan yhteystietoineen. Selvitykset voivat olla tarjoajan
itsensä laatimia.
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Aloittavien uusien yritysten osalta palvelusta vastaavan henkilön referenssit
katsotaan kelpoisiksi. Näitä tulee olla vähintään kolme (3) vuotta vastaavan
kokoluokan kohteesta ja määritykset kuten edellä.
Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös
mahdollisten alihankkijoiden osalta.
Tarjoajan henkilöstöllä tulee olla siivousalan vahvaa kokemusta ja osaamista.
Tarjoajan tulee esittää selvitys palvelutoiminnan vastaavan työjohdon sekä
siivoushenkilöstön alan koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vastaava työnjohto
tulee nimetä tarjouksessa. Siivoushenkilö/-henkilöstö nimetään sopimusta
tehtäessä.
Vastaavalla työjohdolla tulee olla kolme (3) vuotta siivouspalvelun työnjohdollista
työkokemusta.
Tarjoukseen tulee liittää palvelusta vastaavan (vastaavien) henkilön
(henkilöiden) ansioluettelo tai CV.
Kohteen siivoushenkilöllä/henkilöstöllä tulee olla vähintään puhdistusalan
ammattitutkinto sekä kahden (2) vuoden työkokemus koulusiivouksesta.
Mikäli henkilömuutoksia tapahtuu sopimuskauden aikana tai ennen, muutokset on
hyväksytettävä tilaajalla.
Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös
mahdollisten alihankkijoiden osalta.
4.2.2 Laadunvarmistus
Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme toimivaa laadunhallintajärjestelmää tai
muuta kirjallista käytössä olevaa menetelmien ja toimintatapojen kuvausta, jolla
palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään. Edellytämme vuorovaikutteista
yhteistyötä kunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi. Odotamme myös
toimittajiltamme aktiivista otetta palvelutoiminnan kehittämisessä.
Pyydämme liittämään tarjoukseen kuvauksen toimittajan laadunhallinnasta ja
toiminnan kehittämisestä, jossa täsmennetään seuraavia osa-alueita:
Laadunhallintajärjestelmä tai muu kirjallinen käytössä oleva menetelmien ja
toimintatapojen kuvaus.
Työntekijöiden ja työnjohdon perehdyttämiskortit ja selvitykset seuraaviin
kysymyksiin:
1. mikä on perehdyttämisen aikataulu, kesto ja sisältö
2. kuka vastaa perehdyttämisestä
Varahenkilöjärjestelmä
Kuvaus siivousorganisaation (työntekijät, työnjohto) varahenkilöjärjestelmästä
poissaolotilanteissa ja selvitykset seuraaviin kysymyksiin:
1. monenko päivän poissaolo hoidetaan työjärjestelyin
2. kuinka varahenkilöstö perehdytetään
3. miten mahdolliset laatupoikkeamat hoidetaan
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5 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset
Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta sekä
niissä mainittuja vaatimuksia.
Tarjoukseen tulee liittää työsuunnitelma määritetyn puhtaustason
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja sen toteuttamiseen tarvittava työmäärä.
Työsuunnitelman tulee sisältää selvitys kohteen konekannasta.
Tarjoukseen liitettävät selvitykset:
- työsuunnitelmat määritetyn puhtaustason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
sisältäen selvitykset konekannasta, kohteeseen tulevan henkilöstön määrä ja
työajat.
Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset
Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella, liite 2.
Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä.
Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut (www.myrskyla.fi/tarjouspyynnot), mikäli
tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.
Tarjous ei saa olla ehdollinen.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä
ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä
ilmoitetusta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä lukien.
Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty
tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu
myöhästyneenä.
6 Tarjoushinnat
Tarjous tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina hintoina tarjouslomakkeella (liite 2)
edellytetyllä tavalla. Ylläpitosiivouksen vuosikustannukset tasataan kymmenelle
(10) kuukaudelle ja perussiivouksesta kertahinta.
Tarjoushinnan tulee olla voimassa kiinteänä ensimmäisen sopimusvuoden.
Ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista vain toimittajasta itsestään riippumattomia olennaisia muutoksia
vastaavasti. Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle hintojen muuttamisesta kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen hinnanmuutoksen
voimaan astumista. Tilaajan niin vaatiessa, toimittajan on esitettävä tilaajalle
asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä.
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Hinnanmuutosta on mahdollista esittää sopimuskauden aikana yhden kerran.
Optiokauden osalta palveluntuottaja voi ehdottaa hintojen muuttamista vain
palveluntuottajasta itsestään riippumattomia olennaisia muutoksia vastaavasti.
Palveluntuottajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys
kustannusten kehityksestä.
Palveluntuottaja vastaa työvälineistä ja -aineista koko sopimuskauden ajan.
Hinnan varaumia eikä muita korvauksia; matkakuluista, matka-ajasta, yms. lisiä,
ei hyväksytä.
7 Tarjotut resurssit
Toimittajan henkilöstömitoituksen ja koulutuksen tulee olla vähintään
tarjouksessa mainitun mukainen. Mikäli ilmenee, että mitoitus ei ole riittävä, ja se
alentaa sopimuksessa vaadittua palvelutasoa, osapuolet neuvottelevat
toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Mikäli puolestaan ilmenee, että mitoitus on
yliarvioitu, henkilöstön määrää voidaan vähentää sopimalla asiasta osapuolten
välillä. Henkilöstön määrän vähentämisen tulee perustua todelliseen ja
todennettavaan ylimitoitukseen.
8 Maksuehto
Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.
Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 mom.
mukainen.
9 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus sekä tarjousten vertailu
9.1 Tarjousten käsittely
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja
arvioidaan. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu
9.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää
tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Tätä arvioidaan edellä
esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80
§:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois
tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaali-maksujen
suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen
poissulkemisperuste.
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9.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen
läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin
vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään.
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.
9.4 Tarjousten vertailu
Annetuista tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Arviointiperusteina ovat hinta ja laatu. Hinnan painoarvo on 60 %
(enimmäispisteet 60) ja laadun 40 % (enimmäispisteet 40). Enimmäispistemäärä
on 100 pistettä. Pisteet lasketaan kahden (2) desimaalin tarkkuudella.
Hinta, 60 pistettä
Halvin ylläpitosiivouksen kuukausihinta saa enimmäispisteet 45 pistettä. Muiden
tarjoajien pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan
(halvin/vertailtava hinta x 45).
Halvin perussiivouksen hinta saa 10 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärät
muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan (halvin/vertailtava hinta x 10).
Erikseen tilattavan siivouksen halvin tuntihinta saa 5 pistettä. Muiden tarjoajien
pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan (halvin/vertailtava
hinta x 5).
Laatu, 40 pistettä
Tarjousten laadullisten tekijöiden arviointi perustuu resurssien riittävyyteen.
Ylläpitosiivouksen työtuntimäärä ilmoitetaan kymmenelle (10) kuukaudelle ja
perussiivouksesta kertasiivoukseen käytettävät työtunnit.
Ylläpitosiivous, kuukausittainen työtuntimäärä kohteessa, 30 pistettä
Eniten ylläpitosiivoustunteja tarjonnut saa enimmäispisteet 30 pistettä. Muiden
tarjoajien pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa suurimpaan tuntimäärään
(eniten/vertailtava tuntimäärä x 30).
Perussiivous, kuukausittainen työtuntimäärä kohteessa, 10 pistettä
Eniten perussiivoustunteja tarjonnut saa enimmäispisteet 10 pistettä. Muiden
tarjoajien pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa suurimpaan tuntimäärään
(eniten/vertailtava tuntimäärä x 10).
10 Päätöksestä ilmoittaminen
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Hankintapäätöksestä toimitetaan ilmoitus sähköisesti kaikille tarjoajille.
Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessanne sähköisen yhteystietonne (sähköposti),
jonne hankintapäätös liitteineen voidaan antaa tiedoksi.
11 Asiakirjojen julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat
pääsääntöisesti yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo
päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne
sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia.
Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn
tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla
liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liikesalaisuus.
Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai
ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.
12 Laskutus
Palveluntuottaja laskuttaa sovitun mukaisesti jälkikäteen kuukauden lopussa.
Laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. Laskutus perustuu
sovittuihin määriin.
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä.
13 Sopimus
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan
tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja
on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja
muutoksenhakuosoituksen.
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus ajalle 1.7.2017 – 30.6.2019.
Optio ajalle 1.7.2019 – 30.6.2021 tulee voimaan valitun palveluntuottajan kanssa
vain, mikäli Myrskylän kunta päättää jatkaa sopimuskautta. Optiossa on kyse
tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Mahdolliselle optiokaudelle tehdään
erillinen sopimus.
Sopimuksen purkamisesta ja päättämisestä erityistilanteissa on määräykset
Julkisten palveluhankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2014 PALVELUT kohdissa 13 ja 18.
Sen lisäksi Myrskylän kunta voi purkaa sopimuksen seuraavista syistä: tilaaja saa
toistuvasti perusteltuja valituksia palveluntuottajan toiminnasta eikä
palveluntuottaja suorita korjaavia toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi
viipymättä saatuaan siihen tilaajalta kirjallisen kehotuksen.
14 Hankinnan seuranta
Sopimuksen toimivuutta ja palvelun laatua seurataan tilaajan ja palveluntuottajan välisissä seurantakokouksissa neljä kertaa vuodessa tai raporteista,
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jotka palveluntuottajan tulee tilaajan pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa
toimittaa sopimusyhteyshenkilölle.
Raportissa tulee ilmetä tiedot pyydetyltä ajalta mm. reklamaatioista.
15 Muut ehdot
Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen (Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset,
hankintalain 96 §). Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kirjallinen selvitys
tarjouksen perusteista.
16 Hankintaan liittyvät kysymykset
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee laatia Word-tiedostoon ja on
esitettävä suomen kielellä viimeistään 5.6.2017 sähköpostitse osoitteella rehtori

vesa.karjalainen@myrskyla.fi
Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän
yhteystiedot ja viite ”Lisätietopyyntö: koulun siivous”.
Kaikki kysymykset kootaan ja niihin vastaukset julkaistaan kunnan kotisivuilla
7.6.2017 klo 16.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi
tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ei vastata puhelimitse.
Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia.
17 Tarjouksen jättäminen
Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa kahtena (2) kappaleena suljettuna
lähetyksenä sekä tämän lisäksi yhtenä kappaleena muistitikulla tai vastaavalla
tallenteella Word- ja Excel- tiedostoina tai vastaavina viimeistään 16.6.2017 klo
15.00 osoitteeseen:
Myrskylän kunta
Virastotie 5
07600 MYRSKYLÄ
Kuoreen tarjoajan nimi ja osoitetiedot sekä merkintä "Tarjous: koulun siivous”:
Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että
tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.
Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.
Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja
palautetaan avaamattomina lähettäjille.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.
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Matti Latva-Pirilä
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