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Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ PRIDno-2019-885
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Porin kaupunki / sivistystoimiala

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0137323-9

Postiosoite

PL 121

Postitoimipaikka

Pori

Postinumero

28101

Maa

Suomi

Puhelin

+358 447017641

Sähköpostiosoite

tarjous@pori.fi

NUTS-koodi

Pori K609

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.pori.fi/hankintapalvelut

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/pori
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=220230&tpk=0ce6d061-ed6c-4405-9058-73f0cf5b9b9c

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde
Hankinnan kohde

Porin kaupungin hankintapalvelut
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Telefax
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II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
Viitenumero
PRIDno-2019-885
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Porin kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan
oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Toiminta huomioi lasten yhdenvertaisen
kohtelun.
Iltapäivätoiminnan toteuttaminen hankitaan pääsääntöisesti palveluhankintana eri
toimijoilta.
Hankinnan lähtökohtana on täydet iltapäiväryhmät. Porin iltapäivätoiminnalle on
varattu tilat koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Porissa
iltapäivätoimintaryhmien maksimikoko on 15 oppilasta yleisopetuksen kouluissa.
Hankinnan kohteena oleva Iltapäivätoiminta toteuttaa seuraavia tarjouspyynnön
liitteenä olevia ohjeita:
• Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2011)
• Porin kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma
Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 sekä
option.
Tätä hankintaa koskeva kilpailutusinfo järjestetään
sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikössä (Otavankatu 3 A, 3. krs) 21.5.2019 klo
8.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin
II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Pori K609

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Katso kohdat II.1.4) Lyhyt kuvaus ja VI.3) Lisätiedot.
Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 121
28101 Pori
0137323-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

Porin kaupungin hankintapalvelut
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö
PRIDno-2019-885
Päiväys 14.05.2019

3/16

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
36 kuukautta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei
II.2.14) Lisätiedot
Tätä sopimusta voidaan jatkaa.
Sopimusten jatkamisen kuvaus:
Mahdollinen optio sopimuksen jatkamisesta varsinaisen sopimuskauden jälkeen
toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
03.06.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
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kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
3

VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot
Iltapäivätoiminnan ryhmät
Koulukohtaiset iltapäivätoiminnan ryhmät muodostetaan siten, että ryhmän
maksimikoko on säännöllisesti 15 lasta. Mikäli ryhmään ilmoittautuu yli 15 lasta,
muut lapset jäävät jonoon tai lisäpaikoista sovitaan palveluntuottajien kanssa.
Lisäpaikoista maksetaan erillinen korvaus, joka ryhmäkoon ylittävää lasta kohti on
1/15 ryhmän päivän tarjoushinnasta. Tarjoaja sitoutuu myös mahdollisen lisäryhmän
aloittamiseen sopimuskauden aikana tarjouksen mukaisin ehdoin.
Lisäryhmien aloittamisesta ja niiden kestosta sovitaan erikseen. Vaihtoehtoisesti
palvelun tilaaja voi myös osoittaa ryhmään lisähenkilön.
Porin kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja seuraa lasten läsnäoloa kaupungin
tarjoamalla tietojärjestelmällä.
Iltapäivätoimintaan otetaan hakuaikana hakemuksen jättäneistä ensisijaisesti 1
–luokkalaisia ja 2 –luokkalaisia sekä 3-9. luokkien erityisen tuen oppilaita otetaan
niin paljon, kuin mahtuu. Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa,
suoritetaan arvonta. Paikkaa vaille jääneet jäävät jonoon. Ilman paikkaa jääneet on
usein pystytty sijoittamaan alkusyksyn aikana paikkojen vapautuessa.
Porin kaupunki vastaa iltapäivätoiminnan koordinointi- ja valvontavastuusta sekä
osaltaan toiminnan suunnittelusta, ohjeistuksesta, taloussuunnittelusta ja
seurannasta, yleisestä toiminnan tiedottamisesta sekä toiminnan arvioinnista. Tilaaja
antaa koulun välineistön toiminnan käyttöön (esimerkiksi liikuntavälineet,
ulkoleikkivälineet) mutta palveluntuottaja hankkii kuluvan materiaalin (esimerkiksi
piirrustus- ja askartelutarvikkeet).
Iltapäivätoiminnan sopimusaika noudattaa kouluvuoden 38 viikon toimintaa.
Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 siten,
että toiminta alkaa koulujen alkamispäivänä. Toimintakausi päättyy vuosittain viikon
22 perjantaina. Koulutyöpäivät vahvistetaan kullekin lukuvuodelle.
Sopimukseen sisältyy varsinaisen sopimuskauden lisäksi mahdollinen optio
sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden (6kk)
irtisanomisajalla.

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
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Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
PRIDno-2019-885
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Pisteytys kohderyhmittäin
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 24.05.2019 12:00 mennessä
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset
Soveltuvuusvaatimuksilla määritellään millaista laatutasoa palvelulta ja
palveluntuottajalta edellytetään; tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen tarjoaja,
joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia ja jolla ei voida katsoa olevan edellytyksiä
palvelun toteuttamiseksi.
Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006)
mukaiset vaatimukset, joista todisteena ovat:
1. Kaupparekisteriote
2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Samalla todistuksella ilmoitetaan
myös, onko yritys arvonlisäverovelvollisten rekisterissä,
ennakkoperintärekisterissä tai työnantajarekisterissä.
3. Todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
5. Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.
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Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittaksi valitun tulee toimittaa edellä mainitut
todistukset (enintään 3 kk vanhoja) tilaajalle.
Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani
-raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.
Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on
toimitettava edellä 1-5. kohdissa tarkoitetut todistukset tai tiedot 12 kuukauden
välein.
Mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita edellyttää se selvitystä. Tarjoajan on
vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.
HUOM:
– pyydämme "Kyllä"-kohdissa yksiselitteistä kyllä/ei vastausta siitä täyttyykö asetettu
vaatimus
– kohdissa joissa lukee syötettävä, tarjoaja kirjoittaa lyhyen selvityksen pyydetystä
asiasta
– kohdissa joissa lukee ladattava, tarjoaja lataa pyydetyn dokumentin
– kaikkiin kohtiin on vastattava, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan vertailuun
– kilpailun voittajalta tarkastamme vielä ennen sopimuksen solmimista kaikki
tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat.
Minimivaatimus
TILAAJAVASTUULAKI
Palveluntuottaja täyttää tilaajan
selvitysvelvollisuutta koskevan
lain (1233/2006) mukaiset
vaatimukset.

Maksimivaatimus

Lisätietoa

Kyllä

Palvelua tuottava yritys/yhteisö

Palveluntuottaja
Tarjoajalla tulee olla olla
kokemusta yhteenlaskettuna
vähintään kolme vuotta,
viimeisen viiden vuoden ajalta
(2019 - 2014), ohjatusta 6 - 10
vuotiaille lapsille suunnatusta
säännöllisestä toiminnasta.
Säännöllisellä toiminnalla
tarkoitetaan vähintään 3
krt/vko toistuvaa toimintaa ja
vuodella tarkoitetaan
yhteenlaskettuna 38 viikon
ajanjaksoa. Tarjouksessa on
esitettävä näistä referenssit.

Syötettävä

Referenssin osalta tulee ilmoittaa vähintään
seuraavat tiedot: Referenssikohde (asiakas),
sopimuksen ajankohta ja kesto, lyhyt kuvaus
toimitetuista palveluista ja laajuudesta,
yhteyshenkilö yhteystietoineen, jolta referenssi
pystytään tarkistamaan ja varmistamaan.

Tarjoajan tulee määritellä
tarjoamansa toiminnan
vastuuhenkilö. Jokaiseen
yksikköön tulee (ennen
toiminnan aloittamista)
määritellä vastuuohjaaja.
Jokaisella ryhmällä tulee olla
ohjaaja, jonka kelpoisuus
määräytyy opetustoimen
henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen 115/2004 §
9a mukaan. Palveluntuottaja
toimittaa sivistystoimialan
opetusyksikköön
31.8.mennessä luettelon
iltapäivätoimintaan
osallistuvasta henkilökunnasta
ja sitoutuu ilmoittamaan
muutoksista toiminnan aikana.

Syötettävä

Tarjoaja täyttää tähän toiminnan
vastuuhenkilön.

Tarjoaja sitoutuu seuraamaan
lasten läsnäoloa Porin
kaupungin tarjoamalla
tietojärjestelmällä

Kyllä
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Tarjoajan on lisäksi
toteutettava Porin kaupungin
sivistystoimialan ohjeiden
mukainen vuotuinen
toimintansa arviointi ja
annettava sen tulokset tilaajan
käyttöön.

Kyllä

Tarjoajalla tulee olla
vastuuvakuutus, jossa on myös
korvausvastuu kolmansille
osapuolille. Ennen
hankintasopimuksen
allekirjoittamista tarjoajan on
esitettävä vakuustodistus
voimassaolevasta
vastuuvakuutuksesta.

Kyllä

Tarjoaja vastaa myös lasten
kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämiseksi
annetun lain (1138/2003)
toteutumisesta. Tilaaja
tarkistaa asian ennen
hankintasopimuksen
tekemistä.

Kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu
edistämään vaikeasti
työllistyvien henkilöiden
työllistymistä sekä
mahdollistaa ammattiin
opiskelevien
työssäoppimispaikkoja,
ottamalla toimintaan mukaan
omien työntekijöidensä lisäksi
sivistystoimialan osoittamia
tehtävään soveltuvia
henkilöitä. Toiminnasta ei
aiheudu palkkakustannuksia
palveluntuottajalle.

Kyllä
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Palvelun tuottaminen
Laadulliset
vähimmäisvaatimukset
Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön Liitteeseen 1
(Liite
1_po_aamu_ja_iltapaivatoimin
nan_perusteet_2011.pdf) ja
sitoutuu noudattamaan
kyseisiä ohjeita.

Kyllä

Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön Liitteeseen 2
(Liite 2 aamu- ja
iltapäivätoiminnan arviointi- ja
toimintasuunnitelma, versio
15.2.2019) ja sitoutuu
noudattamaan kyseisiä ohjeita.

Kyllä

Muut selvitykset
Yhteyshenkilö ja varahenkilö

Syötettävä

Tarjouksessa kokonaisuudessaan vastaavan
yhteyshenkilön yhteystiedot sekä
yhteyshenkilön varahenkilö ja hänen
yhteystiedot.

Muut ehdot
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Mikäli palvelussa on
huomautettavaa, asiasta
reklamoidaan. Reklamaatioon
tulee vastata viikon kuluessa
reklamaation antamisesta.
Reklamaatio tulee tehdä
kirjallisesti siten, että
sopimusosapuolella on
tosiasiassa mahdollisuus
vastata reklamaatioon viikon
kuluessa. Kahden varoituksen
jälkeen sopimus poikki kahden
kuukauden irtosanomisajalla.

Kyllä

Luettelo tarjouksen mukana
toimitetuista liitteistä.

Syötettävä

Kaikki tarjousasiakirjat tulee
laatia suomenkielellä (myös
liitteet).

Kyllä
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Hankinnan kohteen kriteerit
1. Cygnaeuksen koulu
Tasavallankatu 1, 28100 PORI
rehtori vs.Jenni Saarinen, puh. 044
701 9599
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu
Cygnaeuksen koululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 4
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Kalaholman koulu
Lukkarinsannantie 15, 28300 PORI
rehtori Antti Saarikoski, puh. 044
701 5143
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
MinimiMaksimi- Maksimimääritellyn mukainen
vaatimus vaatimus pisteet
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Kalaholman
koululla toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).
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€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Käppärän koulu
Käppärätie 3, 28120 PORI
rehtori Jouni Saarinen, puh. 044 701
5124
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Käppärän
koululla toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 3
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Ruosniemen koulu (Tilsantie 11,
28220 PORI rehtori Maritta Manner,
puh. 044 701 9390)
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu
Ruosniemen koululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä
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Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Toejoen koulu
Kansakoulukatu 1, 28200 Pori
rehtori Elina Ahlsten, puh. 044 701
5269
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Toejoen
koululla toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%)

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Tuorsniemen koulu
Tuorsniementie 325, 28600 PORI
rehtori Tiina Tenho, puh. 044 701
5152
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu
Tuorsniemen koululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 1
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Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Uudenkoiviston koulu
Palokunnanpuistokatu 6-8, 28130
PORI
rehtori vs. Tomi Vidbäck
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu
Uudenkoiviston koululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Vähärauman koulu
Vähäraumantie 91, 28600 PORI
rehtori Jaana Kujansuu, puh. 044
701 5355
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu
Vähärauman koululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 3
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
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Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Väinölän koulu
Luodontie 1, 28330 PORI
rehtori vs. Pirjo Seikkula, puh. 044
701 5263
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Väinölän
koululla toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%)

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Itä-Porin yhtenäiskoulu
Kouvonraitti 7, 28370 PORI
rehtori Marjo Katajisto, puh. 447 015
102
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn mukainen
perusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Itä-Porin
yhteinäiskoululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

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

Pisteiden laskentatapa

€

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00
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Kaarisillan yhtenäiskoulu
Isonsannanpuistokatu 23, 28190
PORI
rehtori Johanna Siitari, puh. 044 701
5308
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä
ei sallittu)
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
määritellyn
mukainenperusopetuksen
iltapäivätoimintamaksu Kaarisillan
yhtenäiskoululla
toimintapäivittäisenä,
ryhmäkohtaisena kokonaishintana
€/toimintapäivä/ryhmä (ALV 0%).

Kohderyhmän 100.00
yhteishinnan
maksimipisteet

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet
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pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€/
toimint
apäivä
/ryhm
ä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kilpailutettavien ryhmien
määrä on 2
Iltapäivätoiminta alkaa klo
12.00
Iltapäivätoiminta päättyy klo
17.00
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Muut tiedot
Hankintayksikön esittely
Porin kaupungin hankintapalvelut kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia
puitesopimuksia ja -järjestelyjä tai hankintasopimuksia yhteistoimintasopimuksella,
kuntalain 49 §:n ja 54 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Kyseessä on
hankintalain E-liitten mukainen muu erityinen palveluhankinta, jotka kilpailutetaan
hankintalain 12 luvun mukaisesti.
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa
(JYSE 2014 Palvelut).
Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pori.
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Hinta ja kaupalliset ehdot
Tarjoushinnat annetaan koulukohtaisesti toimintapäivittäisenä, ryhmäkohtaisena
kokonaishintana. Tarjousvertailun perustana on ilmoitettu päivähinta.
Tarjoushintaa käytetään myös mahdollisia lisäryhmiä perustettaessa. Tarjoushintaa
käytetään myös ryhmään tulevien lisälapsien osalta niin, että lapsikohtainen lisäkorvaus on
ryhmän hinta/15.
Tarjouksen hinnoittelun tulee sisältää kaikki iltapäivätoimintaan sisältyvät kustannukset.
Opetusyksikkö tarjoaa osallistujille välipalan, jonka tarjoilusta palveluntuottaja vastaa.
Tarjoushinnan tulee olla kiinteästi voimassa kaksi ensimmäistä vuotta, 4.6.2021 asti.
Tämän jälkeen tarjoushintaa voidaan tarkistaa mahdollisten KVTES:n, viimeisimmän
neuvotteluratkaisun/-jakson, mukaisten yleiskorotusten määrällä.
Optiokauden osalta esitys hinnan muutoksista on ilmoitettava tilaajalle vähintään kuusi (6)
kalenterikuukautta ennen aiottua muutosta. Molempien osapuolten on päästävä
yksimielisyyteen hinnan muutoksesta. Jos hinnan muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen,
sopijapuolilla on oikeus irtisanoa puitesopimus päättymään kuuden (6) kuukauden
irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa.
Irtisanomisaikana noudatetaan hintoja, jotka olivat voimassa ennen
hinnanmuutosehdotuksen tekemistä.
Laskutus ja maksuehto
Maksuehto on 21 päivää netto. Laskutus tapahtuu kuukausittain. Porin kaupunki käsittelee
laskuja sähköisesti ja laskut tulee lähettää verkkolaskuina.
Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko
Jokaisella tilaajan ja sen toimeksiannosta työskentelevällä on kuntien asiakastietoja
koskeva vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus perustuvat lakiin
viranomaisen toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista.
Hylkäämisperusteet
Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti sekä tarjoushinnat tulee ilmoittaa pyydetyllä
tavalla.
Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät
täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n
mukainen poissulkemisperuste.
Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa
johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim.
hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi). Mikäli tarjoaja ilmoittaa
tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi,
miltä osin niitä sovelletaan.
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Sopimusmenettely
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun
sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana.
Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä,
mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä
määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely.
Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja.
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli
olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen
osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja
ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen
noudattamisjärjestys on seuraava:
1. Ostopalvelusopimus
2. Tarjouspyyntö
3. JYSE 2014 Palvelut
4. Tarjous
Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista
muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan
viipymättä toiselle sopijapuolelle.
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankintaa koskevat asiakirjat katsotaan julkisiksi kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.
Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 138 §:ssä
säädetään. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia.
Tästä syystä palvelun tarjoajan tulee tarjouksessaan määritellä selkeästi liike- ja
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan
ole liike- tai ammattisalaisuus. Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjoista jo ennen
niiden julkiseksi tuloa, jos on kyse asiasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa
käsittelyyn.
Päätöksenteon perusteet
Päätöksen hankintaa koskevassa asiassa tekee Porin kaupungin Sivistyslautakunta.
Palveluntuottajat valitaan kohderyhmittäin, koulukohtaisesti.
Hankinnan kelpoisuuus- ja vähimmäisvaatimukset ovat merkittävästi palveluntarjoajien
toimintaa ohjaavia, joten kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena
käytetään tarjoushintaa.
Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja
muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu
arvo * maksimipisteet)
Pisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan
toimittajaksi. Valinnat tehdään koulukohtaisesti. Pisteytyksen tulos ilmoitetaan
päätöksenteon yhteydessä.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti
keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia
Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
JYSE_2014_palvelut.pdf
Liite 1 po_aamu_ja_iltapaivatoiminnan_perusteet_2011.pdf
Liite 2 aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi- ja toimintasuunnitelma, versio 15.2.2019.docx

Allekirjoittajat
Nimi

Titteli

Taneli Tiirikainen

yksikön päällikkö, opetusyksikkö
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