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TARJOUSPYYNTÖ PRIDno-2019-2255
Irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäinen
hoito
Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi

Porin kaupunki / Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0137323-9

Postiosoite

PL 121

Postitoimipaikka

Pori

Postinumero

28101

Maa

Suomi

Puhelin

+358 447011222

Sähköpostiosoite

tarjous@pori.fi

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=238752&tpk=e3b0d586-ab36-42cd-9b46-072912207450

Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
Ei

Hankinnan kohde
Hankinnan nimi
Irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito
Hankinnan tunniste
PRIDno-2019-2255
Hankinnan kuvaus
Tarjouspyyntö koskee Eurajoen, Harjavallan, Nakkilan, Porin ja Ulvilan alueella irrallaan
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämistä eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n
mukaisesti.
Sopimusaika 5 vuotta, 6 kk koeaika.
1. TEHTÄVÄ
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän
ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla
on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja
mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
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Talteen otettujen löytöeläinten määräksi vuodessa arvioidaan noin 230. Näistä koiria
arvioidaan olevan noin 80 ja kissoja noin 150. Lisäksi talteen otetaan satunnaisesti muihin
lajeihin kuuluvia eläimiä. Näiden arvioitu vuosittainen määrä on alle 5. Määrät eivät ole Porin
kaupunkia sitovia.
Jos hoitoa tarvitsevien talteen otettujen eläinten määrä ylittää varatun paikkamäärän,
hoitopaikka sijoittaa eläimet muihin eläinsuojelulain mukaisiin ilmoituksenvaraisiin
pitopaikkoihin.
Hoitopaikan tulee voida vastaanottaa ja luovuttaa talteen otettu eläin päivittäin, viikonloput ja
pyhäpäivät mukaan lukien. Vastaanottoaikaa tulee olla arkipäivisin yhteensä vähintään
kahdeksan tuntia päivässä (esim. klo 10 – 18) ja viikonloppuisin/pyhäpäivisin vähintään neljä
tuntia päivässä.
Hoitopaikassa tulee olla käytössä mikrosirulukija eläimen tunnistamista varten. Jos eläimen
omistaja on tiedossa, tulee hoitopaikan ilmoittaa omistajalle eläimen talteen otosta
välittömästi. Hoitopaikkaan vastaanotettujen eläinten tiedot tulee julkaista vuorokauden
kuluessa vastaanottamisesta internetin kautta. Hoitopaikasta on myös voitava tiedustella
eläimistä puhelimitse sovittuina päivystysaikoina sekä sähköpostin välityksellä.
Hoitopaikkaan vastaan otettujen eläinten tulee saada hoitopaikassa vähintään
eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset täyttävä hoito. Hoitopaikan toiminta tulee järjestää
siten, että eläinten päivittäinen hoito turvataan myös esimerkiksi henkilökunnan lomien ja
muiden poissaolojen aikana.
Hoitopaikan henkilökunnalla tulee olla koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu riittävä
osaaminen pienten seura- ja harrastuseläinten, erityisesti koirien ja kissojen hoidosta.
Hoitopaikan tulee tarvittaessa noutaa löytöeläin. Noutoa vaativa löytöeläin tulee noutaa ilman
tarpeetonta viivytystä. Eläimen noudosta vastaavalla henkilöllä tulee olla eläinkuljettajalupa
ja talteen otetun eläimen kuljetus tulee toteuttaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Porin
kaupunki maksaa kilometrikorvauksen yhteistoiminta-alueella tapahtuvasta kuljetuksesta
hoitopaikkaan.
Hoitopaikan tulee huolehtia siitä, että talteen otettu eläin, jolla on kiirellistä hoitoa vaativan
sairauden oireita, viedään kaupungineläinlääkärin tarkistettavaksi. Sairastunut eläin tulee
pitää sairauden laadusta riippuen riittävästi erillään muista eläimistä. Hoitopaikka voi
halutessaan omalla kustannuksellaan rokotuttaa ja madottaa talteen otetun eläimen. Porin
kaupunki ei edellytä eikä maksa talteen otettujen eläinten rokottamista, madottamista tai
terveystarkastusta eikä myöskään maksa sellaisten sairauksien hoitokuluja, jotka eivät vaadi
välitöntä hoitoa.
Kun talteen otetun eläimen omistaja tai haltija noutaa eläimen hoitopaikasta, perii
hoitopaikka eläimen omistajalta tai haltijalta korvauksen eläimen hoitamisesta. Hoitopaikka
saa periä eläimen omistajalta sen hoitamisesta enintään 25 euroa/päivä/koira ja 15
euroa/päivä/kissa tai muu eläin sekä eläimen mahdollisesta noutamisesta aiheutuneet
matkakulut yleisen kilometrikorvauksen mukaan sekä eläimen kiireellisestä hoitoa vaatineen
sairauden hoidosta tai eläimen lopettamisesta aiheuteet eläinlääkärikulut. Hoitopaikka saa
periä matkakulut eläimen omistajalta myös siinä tapauksessa, että eläimen hakeminen
peruutetaan kesken matkan siitä syystä, että omistaja on jo ehtinyt hakea eläimen
löytöpaikasta. Jos eläimen omistajaa ei löydy, maksaa Porin kaupunki mahdolliset eläimen
hakemisesta sekä kiireellisen sairauden hoidosta aiheutuneet matka- ja eläinlääkärikulut
sekä eläimen lopettamisesta aiheutuvat kulut.
Jos eläimen omistajaa ei ole löytynyt ja eläimen vastaanottamisesta on kulunut 15
vuorokautta, voi hoitopaikka halutessaan omalla kustannuksellaan jatkaa eläimen hoitamista,
kunnes sille löydetään omistaja tai uusi koti. Tällaisessa tapauksessa eläin luovutetaan
korvauksetta hoitopaikalle, joka vastaa luovutuksen jälkeen kaikista eläimen hoitamiseen
liittyvistä kustannuksista. Näitä eläimiä ei kuitenkaan saa hoitaa talteen otetuille eläimille
varatuilla paikoilla, jos niitä paikkoja tarvitaan uusia talteen otettuja eläimiä varten.
Hoitopaikalla on oikeus pitää eläimestä mahdollisesti saadut myyntitulot. Jos hoitopaikka ei
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halua jatkaa eläimen hoitamista, lopetetaan eläin.
Eläimen lopetuksen tulee tapahtua eläinsuojeluasetuksen 30 §:n mukaisesti. Jos
lopettamista ei tee eläinlääkäri, tulee lopettamisesta huolehtivalla henkilöllä olla riittävät
tiedot ja taidot toimenpiteen suorittamiseksi. Hoitopaikka huolehtii lopetetun eläimen ruhon
säilyttämisestä ja ruhojen kuljettamisesta kaatopaikalle sopivissa erissä. Porin kaupunki
vastaa kaupungin kustannuksella lopetettujen löytöeläinten ruhojen hävittämiskuluista
kaatopaikalla sekä korvaa hoitopaikalle eläimen lopettamisesta 50 euroa/koira sekä 25
euroa/kissa tai muu eläin. Hoitoaikana syntyvien hoidettavana olevan eläimen jälkeläisten
lopettamisesta ei makseta erikseen korvausta.
Hoitopaikan tulee tarvittaessa ottaa vastaan myös Porin kaupungin valvontaeläinlääkärin
päätöksellä eläinsuojelulain 44 §:n perusteella väliaikaiseen hoitoon sijoitettavat
pienikokoiset seuraeläimet. Näiden eläinten hoitamisesta Porin kaupunki maksaa
hoitopaikalle 25 euroa päivässä koiran hoidosta, 15 euroa päivässä kissan ja lemmikkinä
pidettävän matelijan hoidosta sekä 10 euroa päivässä jyrsijän hoidosta.
Häkit tai muut vastaavat tilat tulee huolellisesti puhdistaa ja desinfioida sekä eläimen
käytössä olleet tekstiilit pestä heti, kun omistaja on noutanut eläimen tai eläin on lopetettu.
Hoitopaikan tulee pitää vastaanottamistaan ja luovuttamistaan talteen otetuista eläimistä
kirjanpitoa, joka on hoitopaikassa aina pyydettäessä Porin kaupungin edustajien
tarkastettavissa. Kirjanpito tulee pitää päivittäin ajan tasalla. Kirjanpitoon tulee merkitä
vähintään vastaanottopäivänmäärä, eläimen laji ja rotu, tuntomerkit, löytöpaikka, löytäjä, tieto
kuljetuksesta (kilometrit, jos hoitopaikka on vastannut noudosta) eläimelle hoitopaikassa
mahdollisesti tehdyt toimenpiteet (esim. eläinlääkärikäynnit, loishäädöt), eläimen noutopäivä
ja omistajan nimi tai vaihtoehtoisesti lopetuspäivänmäärä tai eläimen luovutus hoitopaikalle.
Jos eläin on lopetettu 15 päivän sisällä talteenotosta, tulee kirjanpitoon merkitä lopettamisen
syy. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain Porin kaupungille tammikuun loppuun
mennessä.
Ennen löytöeläimen luovuttamista uuteen kotiin eläimen tulee olla tunnistusmerkitty
mikrosirulla ja sillä tulee olla voimassa oleva rokotus ja madotus. Lisäksi kissan tulee olla
kastroitu/steriloitu. Hoitopaikka perii näiden toimenpiteiden kustannukset eläimen
myyntihintaan sisällytettyinä eläimen uudelta omistajalta.
Hoitopaikan palvelun tuottamista varten Porin kaupungilta saamat asiakirjat ovat
luottamuksellisia ja Porin kaupungin omaisuutta. Sopimuksen päättyessä hoitopaikka
luovuttaa Porin kaupungille hallinnassaan olevat asiakirjat. Sopimuskauden viimeinen
maksuerä maksetaan vasta, kun Porin kaupunki on hyväksynyt asiakirjojen siirtoon liittyvät
asiat.
2. HOITOPAIKAN TILAT
Hoitopaikan tiloilta edellytetään seuraavaa.
Hoitopaikan olosuhteiden tulee täyttää eläinsuojelulainsäädännön ja siitä annetun
oikeuskäytännön asettamat vaatimukset.
Hoitopaikassa tulee olla riittävästi tiloja varattuna talteen otettujen eläinten hoitamiseen.
Talteen otetut eläimet tulee eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi pitää erillisissä häkeissä
tai muulla tavoin erillä toisistaan. Erillään pitämiseen tulee hoitopaikassa olla rakenteelliset
mahdollisuudet. Hoitopaikan tulee tarvittaessa pystyä järjestämään asianmukainen hoito
myös muille pienikokoisille seura- ja harrastuseläimille kuten kaneille, jyrsijöille, linnuille ja
matelijoille.
Hoitopaikassa tulee olla juokseva kylmä ja lämmin vesi, asianmukainen viemäröinti, riittävä
ilmanvaihto sekä asianmukainen lämmitysjärjestelmä. Hoitopaikan tulee rakenteiltaan tai
varustukseltaan olla sellainen, että sen lämpötila ei hellejaksoinakaan nouse kohtuuttoman
korkeaksi. Hoitopaikassa tulee olla mahdollisuus talteen otetun eläimen pesemiseen.
Hoitopaikan tilojen sekä erityisesti eläinten pitoon tarkoitettujen häkkien tai muiden
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vastaavien tilojen tulee olla puhdistettavissa ja desinfioitavissa siten, että sairauksien ja
ulkoloisten tarttuminen eläimestä toiseen pystytään ehkäisemään. Tämä edellyttää, että
eläinten pitoon tarkoitetut häkit tai muut vastaavat tilat on rakennettu sileästä, pestävissä ja
desinfioitavissa olevasta materiaalista, ja että hoitopaikan muiden tilojen pintamateriaalit ovat
myös tarvittaessa riittävän hyvin pestävissä ja desinfioitavissa.
Sairastunut eläin tulee tarvittaessa voida pitää riittävästi erillään muista eläimistä.
Hoitopaikassa tulee olla asianmukaiset ja riittävät säilytystilat eläinten rehuille ja
hoitotarvikkeille. Hoitopaikassa tulee olla lopetettuja eläimiä varten riittävän tilava pakastin tai
vastaava asianmukainen jäähdytetty säilytyspaikka.
Hoitopaikan tulee sijaita joko Porissa, Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa tai Eurajoella.
Porin kaupungin edustajalla tulee olla mahdollisuus tarkastaa tarjousehtojen täyttyminen
hoitopaikan tiloissa ennen sopimuksen solmimista. Sopimuksen voimassaoloaikana
sopimusehtojen noudattamista valvoo valvontaeläinlääkäri.
Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, jotka kilpailutetaan hankintalain 12 luvun
mukaisesti.
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lemmikkieläinhoitolat (85210000-3)
CPV-täydentävä nimikkeistö
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)
Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?
Ei
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
NUTS-koodi
Satakunta FI196
Hankinnan voimassaoloaika
01.01.2020 - 31.12.2024
Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Ei
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Hankintamenettely
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei
Sähköistä huutokauppaa käytetään
Ei
Hankinnan kohde jaettu osiin
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen
yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.08.2019 12:00
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
Hankinnan kohde jaettu osiin
Kyllä
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä

Muutoksenhakutiedot
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

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

Tarjouspalvelun tiedot
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 01.08.2019 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
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4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
5. Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.
Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi 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 hankinnan kohteena on rakentamistoiminta, tulee tarjoajan noudattaa
1.7.2014 voimaan astunutta rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Lisäksi
tarjoukseen tulee liittää selvitys voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.
Mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita edellyttää se selvitystä.
Tarjouspyynnön sekä hankintalain mukaiset vaatimukset koskevat myös
alihankkijoita. 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 mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita, edellyttää se selvitystä.
Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.
– kohdissa joissa lukee ladattava, tarjoaja lataa pyydetyn dokumentin
– kaikkiin kohtiin on vastattava, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan vertailuun
– ennen sopimuksen solmimista tarkastetaan kaikki tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät
asiakirjat.
Soveltuvuusvaatimukset

Minimivaatimus

TILAAJAVASTUULAKI;
Tarjoajan tulee täyttää tilaajan
selvitysvelvollisuutta koskevan
lain (1233/2006) mukaiset
vaatimukset. Lisätietoa
https://www.tilaajavastuu.fi/
tilaajavastuulaki.
Dokumentit tarkistetaan
sopimustoimittajaksi valitulta
ennen sopimuksen
allekirjoittamista.

Kyllä

Ladattava eläinkuljetuslupa.

Ladattava

Talteen otettuja löytöeläimiä
vastaanottavan hoitopaikan
tulee tehdä eläinsuojelulain 24
§:n mukainen ilmoitus ja
hankkia mahdolliset muiden
säädösten edellyttämät luvat
tiloille ja toiminnalle.

Kyllä

Korvaus löytöeläinten
lopettamisesta: 50 €/koira, 25
€/kissa tai muu pieneläin.
Korvaus
valvontaeläinlääkärin
päätöksen nojalla
väliaikaiseen hoitoon
toimitettujen eläinten
hoitamisesta:
25 €/koira/vrk, 15 €/kissa tai
matelija/vrk, 10 €/jyrsijä/vrk.

Kyllä
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Tarjoaja on perehtynyt
tarjouspyyntöasiakirjoihin ja
sitoutuu niissä mainittuihin
ehtoihin ja vaatimuksiin.

Kyllä

Kaikki tarjousasiakirjat tulee
laatia suomenkielellä (myös
liitteet).

Kyllä
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Hankinnan kohteen kriteerit
Palvelun kiinteä kuukausimaksu (alv 0%).
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Koirat, kissat ja muut pienikokoiset lemmikkieläimet: 1000 €/kk
Kohteen hintaa ei kysytä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Osa-alueen hinta 1000 €/kk

Kyllä

Palvelun kiinteä kuukausimaksu (alv 0%).
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Pelkät koirat: 600 €/kk
Kohteen hintaa ei kysytä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Osa-alueen hinta 600 €/kk

Kyllä

Palvelun kiinteä kuukausimaksu (alv 0%).
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Pelkät kissat ja muut pienikoiset lemmikkieläimet: 400 €/kk
Kohteen hintaa ei kysytä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Osa-alueen hinta 400 €/kk

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus
Hoitopaikan yhteystiedot

Syötettävä

Selvitys käytettävistä
internetsivuista ja
sähköpostiyhteydestä.

Syötettävä

Tiedot päivystysajoista, jolloin
hoitolaan voidaan puhelimitse
ilmoittaa löydetyistä tai
kadonneista eläimistä, ja
erikseen tieto ajoista, jolloin
hoitopaikkaan vastaanotetaan
tai hoitopaikasta voidaan
noutaa talteen otettuja eläimiä.

Syötettävä

Arvio hoitopaikassa vuosittain
hoidettavien eläinten
määrästä, jotka eivät ole Porin
seudun yhteistoiminta-alueelta
eläinsuojelulain 15 §:n
mukaisesti talteen otettuja
eläimiä.

Syötettävä

Selvitys noudettavien eläinten
kuljetukseen käytettävästä
kalustosta.

Ladattava

Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 121
28101 Pori
0137323-9

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

Porin kaupungin hankintapalvelut
Tarjouspyyntö
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Selvitys toiminnan
turvaamisesta lomien ja
muiden poissaolojen aikana.

Syötettävä

Selvitys tai suunnitelma siitä,
miten vastaanotetuista ja
kadonneiksi ilmoitetuista
eläimistä tiedotetaan.

Syötettävä

Selvitys miten noutamatta
jääneiden eläinten
lopettaminen ja hautaus
järjestetään ja kustannus,
mikäli lopetus järjestetään itse.

Ladattava

Ladattava hoitopaikan
pohjapiirustus, josta käyvät
ilmi eläinten häkit tai muut
vastaavat säilytystilat ja niiden
lukumäärä.

Ladattava

Ladattava selvitys eläinten
säilyttämiseen käytettävien
häkkien tai muiden vastaavien
tilojen pinta-aloista ja
korkeuksista. Sekä selvitys
eläinten säilytystilojen ja
hoitopaikan muiden tilojen
pintamateriaaleista.

Ladattava

Selvitys koirien
ulkoiluttamismahdollisuuksista
ja ulkoiluttamiskäytännöistä.

Syötettävä

Selvitys mahdollisuuksista
eristää sairastunut eläin.

Syötettävä

Selvitys muiden pieneläinten
kuin koirien ja kissojen
hoitomahdollisuudesta
hoitopaikassa.

Syötettävä

Ladattava selvitys
henkilökunnan määrästä ja
henkilöittäin eriteltynä eläinten
hoitamiseen liittyvä koulutus ja
kokemus.

Ladattava

Suunnitelma siitä, etsitäänkö
noutamatta jääville eläimille
uusia koteja, ja jos etsitään,
mitä keinoja käytetään.

Ladattava
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Jos eläinten hoitotilaja ei ole
vielä rakennettu tai
rakentaminen on kesken tai
hoitotila on tarkoitus korjata
tarkoitukseen paremmin
sopiviksi, tulee tarjoukseen
liittää rakentamista tai
korjaustoimenpiteitä koskevat
suunnitelmat ja toimenpiteiden
aikataulu.
VALINNAN TÄRKEYSJÄRJESTYS

Muut tiedot
Hankintayksikön esittely
Hankintayksikkönä on Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut toimialan
eläinlääkintäyksikkö.
Kilpailutusprosessin teknisestä läpiviennistä vastaa Porin kaupungin hankintapalvelut.
Hankintapalvelut kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia puitesopimuksia ja järjestelyjä tai hankintasopimuksia yhteistoimintasopimuksella, kuntalain 49 §:n ja 54 §:n
tarkoittamalla tavalla seuraavien kuntien puolesta: Harjavalta, Honkajoki, Huittinen,
Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila.
Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 121
28101 Pori
0137323-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
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Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pori.
Laskutus ja maksuehto
Porin kaupunki käsittelee ostolaskuja sähköisesti, verkkolaskuoperaattorina toimii
BasWare eInvoices Oy. Tarjoajalla mahdollisuus sähköiseen laskutukseen.
Maksuehto on laskun saapumisesta lukien väh. 21 päivää netto. Viivästyskorko on
enintään korkolain mukainen. Laskutus- tms. lisiä ei hyväksytä.
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.
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. YSE 1998
4. Tarjous
Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista
muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan
viipymättä toiselle sopijapuolelle.

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
Tarjouspyyntö
Päiväys 22.07.2019

11/11

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 asiassa tekee Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut toimialan
eläinlääkintäyksikkö.
Tarjousehdot täyttävät toimijat hyväksytään sopimuskumppaneiksi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti
keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia
Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Muut asiat
Kartelliehto
Palveluntuottaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tarjouskilpailun
aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään
kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä
hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.
Mikäli palveluntuottaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee palveluntuottajan suorittaa
tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta palvelun kokonaisarvosta
korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden
lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja
oikeudenkäyntikulut korkoineen.
Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
JYSE_2014_palvelut.pdf
Sopimusliite_1_Henkilötietojen käsittelyn ehdot_Kuntaliitto.docx
Sopimusliite_2_ Käsittelytoimien kuvaus.docx
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