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TARJOUSPYYNTÖ

Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne maahanmuut-
tajien vapaaehtoisten alkukartoituksien toteuttamisesta tämän tarjouspyynnön eh-
tojen mukaisesti.

1. Ilmoitus- ja hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla
www.seinajoki.fi/hankinnat.

Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. Käänteisessä kilpailutuksessa
hankinnan enimmäishinta on määritelty etukäteen. Tarjoajat kilpailevat yksinomaan
laatutekijöillä, jotka on määritelty hankinta-asiakirjoissa.

2. Sopimuskausi
Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2021.

Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) vuodella
(optio), 31.12.2022 saakka.

Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan
kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä.

3. Hankinnan kohde ja palvelun kuvaus

Tarjouspyyntö koskee lain 1386/2010 laki kotoutumisen edistämisestä pykälien 9-
10 mukaista alkukartoitusta, josta on tarkemmin säädetty valtioneuvoston asetuk-
sella 570/2011 ja 1393/2011.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI-info on Seinäjoen kaupungin
palvelupiste niille maahanmuuttajille, jotka eivät kuulu kansainvälisen suojelun pe-
rusteella myönnetyn oleskeluluvan tai pakolaisstatuksen perusteella Seinäjoen
kaupungin pakolaispalveluiden lakisääteisen kotoutuspolun asiakkaiksi. MONI-
infon asiakkaita neuvotaan ja ohjataan työhön, koulutukseen ja yleensä elämään
liittyvissä palvelutarpeissa. MONI-info ei ole viranomainen eikä sillä ole käytössään
viranomaisille tyypillisiä asiakasrekistereitä. Asiakkaat ohjautuvat MONI-infoon it-
senäisesti tai julkisten sekä yksityisten tahojen ohjaamina.

MONI-info aloittaa uuden palvelutuotteen tarjoamisen asiakkaille vuonna 2021. Ky-
seinen palvelutuote on alkukartoitus, jossa haastatellaan asiakasta palvelutuottajan
toimesta. Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-,
opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumis-
ta edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään
tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi kou-
lutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen
vaikuttavat seikat. Kukin asiakas on oikeutettu vain yhteen alkukartoitukseen Suo-
messa olon aikana. MONI-info ja Palveluntarjoaja tutustuvat ehtoihin tarkasti en-
nen palvelun julkaisua ja markkinointia.
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Palvelu toteutetaan palvelunkuvauksen, liite 1 mukaisesti.

Alkukartoitusten määrä toteutuu asiakastarpeiden ja alkukartoituksen myöntämi-
seen liittyvien ehtojen mukaisesti, enintään 42 kappaletta vuodessa. Tilaaja ei si-
toudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouksen laatimiskieli on kokonaisuudessaan suomi. Tarjous ei saa olla ehdolli-
nen. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot.

Tarjous tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä
sisäänjättöpäivästä lukien.

5. Tarjoajan soveltuvuus ja kelpoisuus

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimipai-
kan osoitetiedot sekä tiedot tarjouksen vastuu- tai yhteyshenkilöstä.

Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset palvelun
tuottamiseen.

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
Muut tiedot

Tarjoajan tulee antaa selvitys siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteis-
ta, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen mak-
samisesta. Näistä on pyydettäessä toimitettava todistukset, jotka eivät ole kolmea
kuukautta vanhempia tarjousten sisäänjättöpäivästä laskettuna.

Tarjouksen mukana on palautettava tarjoajan kelpoisuuden arviointi -lomake täytet-
tynä. Lomake, liite 2, on tarjouspyynnön liitteenä. Toimittaja vastaa kelpoisuustieto-
jen tarkistamisesta omilta alihankkijoiltaan.

Palveluntuottajaksi hyväksytty toimittaa vuosittain tilaajalle 1.2. mennessä ilman eri
pyyntöä todistuksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten
maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta.
Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos toimittajan tiedot ovat ilman tilaajalle aiheutuvia
kustannuksia saatavissa www.vastuugroup.fi   -palvelusta.

6. Hinta ja toimitusehdot

Tilaaja maksaa palvelusta 700,00 euroa, alv 0 % / alkukartoitus / henkilö.

Hintaan sisältyy kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kuten rapor-
toinnit, lausunnot, asiakaskohtaiset palaverit ja matkakustannukset sekä työn
suunnittelu, kirjaaminen ja toimeksiannon aikainen yhteydenpito tilaajan kanssa.
Hintaan sisältyy myös materiaali-, tarvike-, väline- ja tulkkikustannukset.

Tarjoajalla ei ole oikeutta periä muita maksuja tai laskutuslisiä. Palveluntuottaja ei
peri asiakkailta mitään maksuja.

Tilaaja maksaa toteutuneista alkukartoituksista. Palveluntuottaja ilmoittaa kuukau-
sittain todelliset toteutuneet alkukartoituskäynnit MONI-infolle (kirjaukset verkkole-
vylle). Tilaaja ei maksa peruuntuneista kartoituskäynneistä.

Hinta on kiinteä koko sopimuskauden mukaan lukien mahdollinen optiokausi.
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7. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset.

8. Alihankinnat
Palveluntuottaja voi käyttää hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen ali-
hankkijoita. Tarjouksessa on ilmoitettava alihankkijat ja miltä osin heitä käytetään
tarjotun palvelukokonaisuuden tuottamisessa. Palveluntuottajan on ilmoitettava
kaikkien alihankkijoiden ajantasaiset nimet, Y-tunnus, yhteystiedot ja lailliset edus-
tajat tarjouksessaan.

Palveluntuottaja vastaa käytettävien alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja vastaa
myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja
vaatimuksia ja velvoitteita. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjoajan soveltuvuus- ja
kelpoisuusvaatimukset, näistä on pyydettäessä toimitettava todistukset tilaajalle.

Alihankkijoiden käytössä tapahtuviin muutoksiin on saatava tilaajan suostumus. Ti-
laajalla on perustellusta syystä oikeus olla hyväksymättä alihankkijan käyttöä.

Alihankinnan ketjuttaminen ei ole sallittua.

Palveluntuottaja ei saa siirtää tilaajalle esitettäviä laskuja kolmannelle osapuolelle.

Palveluntuottajan on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos sii-
hen kohdistuu hankintalain 1397/2016 80 § tarkoitettu pakollinen poissulkemispe-
ruste tai hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste,
vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa han-
kintasopimus päättymään välittömästi.

9. Tilat, välineet, palveluvarusteet

Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen tarvittavista välineistä ja
muista palveluvarusteista ja mahdollisen tulkkauksen tilaamisesta ja kustannuksis-
ta.

Alkukartoitukset toteutetaan henkilökohtaisesti MONI-infon kanssa sovituissa tai
muissa esimerkiksi palveluntarjoajan osoittamissa tiloissa, joista ei muodostu tila-
kustannuksia tilaajalle.

10. Osatarjoukset
Osatarjouksia ei oteta huomioon.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

11. Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja
maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan verkkolaskun 21 päivän kuluttua laskun
saapumispäivästä. Jos toimittaja laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy
maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumispäivästä.

Viivästyskorko on korkolain mukainen

Laskuun viite: laadittavan sopimuksen numero ja teksti:
MONI-info / alkukartoitukset

Laskun tiedot:
Kunkin alkukartoitushaastattelun päivämäärä
Veroton a-hinta, verollinen hinta, arvonlisäveron osuus, loppusumma.
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Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, PL 215, 60101 Seinäjoki

Mahdolliset hyvityslaskut tulee toimittaa eri laskuilla. Hyvityslaskuissa tulee olla viit-
taus alkuperäiseen laskuun.

Verkkolaskutuksen ohjeet: http://www.seinajoki.fi/verkkolasku/

12. Seuranta ja raportointi

Palveluntuottaja antaa toteutuneesta palvelusta veloituksetta kirjallisen raportin 6
kuukauden välein (tammikuu, elokuun alku). Raportin sisällöstä käy ilmi toteutettu-
jen alkukartoituksien määrä sekä tiedot henkilöstä (nimi, syntymäpäivä, osoite, pu-
helin, mahdollinen sähköpostiosoite, työllisyystilanne, koulutusaste (kuten ESR
osallistujalomakkeessa) ja haastattelun toteutuspäivä sekä henkilökohtaisen yh-
teenvetoraportin antopäivä. Raportti toimitetaan MONI-infon maahanmuuttajakoor-
dinaattorille / projektipäällikölle verkkolevylle avoimena tiedostona.

13. Salassapito ja henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoajalle avataan kaupungin sähköpostiosoite ja käyttöoikeus kaupungin
tietoturvalliseen tallennusympäristöön. Tallennusympäristöön palveluntarjoaja
muodostaa asiakasrekisterin sovitusti ja tallettaa alkukartoitusten raportit. Palvelun-
tarjoaja saa käyttää kaupungin sähköpostiosoitetta vain alkukartoituksiin liittyviin
asioihin. Palveluntarjoaja ei saa tallentaa tai käsitellä mitään tähän palvelutuotan-
toon liittyviä tietoja muualla, kuin kaupungin tietohallinnon osoittamissa ympäris-
töissä.

Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa nou-
datetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettä-
vien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.  Lisäksi palve-
luntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa ti-
laajan antamia ohjeita.

Palveluntuottajan ja tilaajan välisen hankintasopimuksen liitteeksi tehdään erilliset
tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat asiakirjat, joissa osapuolten vastuut ja velvolli-
suudet on määritelty, liitteet 3 ja 4.

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Seinäjoen kaupungin tietosuojapo-
litiikkaa ja tietoturvapolitiikkaa
http://www.seinajoki.fi/tyojayrittaminen/hankinnat/linkit.html

Palveluntuottaja ei saa ilman tilaajan lupaa luovuttaa ulkopuolisille henkilötietoja tai
tietoja, jotka voivat olla salassa pidettäviä.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat näitä sa-
lassapitoa koskevia määräyksiä.

Palveluntuottajan on selvitettävä palvelua suorittavalle henkilöstölle salassapitovel-
vollisuuden sisältö ja varmistettava, että salassapitovelvollisuus koskee kaikkia
hankintaan osallistuvia työntekijöitä.

Tilaajalle toimitetaan luettelo niistä palveluntuottamiseen osallistuvista palvelun-
tuottajan tai sen alihankkijan henkilöistä, joilla on pääsy tilaajan aineistoihin tai ar-
kaluonteisiin tilaajaa tai kolmatta osapuolta koskeviin tietoihin. Luetteloa on päivi-
tettävä jatkuvasti.
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Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi
katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman
tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja saa kuitenkin käyttää
sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä tar-
koitetuille hankintayksiköille. Palveluntuottajan palveluita markkinoidaan osana
Seinäjoen kaupungin MONI-infon palveluita MONI-infon brändin alla.

14. Immateriaalioikeudet

Tilaajalla on vapaa, rajoitukseton ja vastikkeeton käyttöoikeus kaikkeen palvelun-
tuottajan aikaansaamaan materiaaliin tämän sopimuksen käyttötarkoituksessa
määrättömän ajan sisältäen oikeuden käyttää, kopioida ja tehdä tai teettää muu-
toksia sekä julkaista / luovuttaa materiaalia kolmansille osapuolille.

Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että sopimuksen
mukainen palvelun käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia,
palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan tilaajalle oikeuden käyttää palvelua jat-
kossakin sopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi toimittaa ve-
loituksetta täysin vastaavan, korvaavan palvelun tai muuttaa asiakkaan erillisellä
hyväksynnällä palvelua niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia.
Asiakkaalla on ilman seuraamuksia oikeus olla hyväksymättä esitystä.

15. Valintaperusteet Tarjouspyynnön ehdot ja tuotevaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan koko-
naistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, arviointiperusteena laatu.
Arvioinnin tekee maahanmuuttajien MONI-infon asiantuntijaryhmä.

Tarjousten vertailu suoritetaan seuraavin perustein:

Kokonaiskuvaus:
Palveluntarjoajan arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaispakettiin MONI-infon
alkukartoitus -palvelutuotteen konkreettisen toteutuksen tarjoamisessa joustavasti,
innovoivasti, asiakastarpeita huomioivalla otteella ja asiakkaille näkyvänä osana
MONI-infon työyhteisöä. Arvioidaan myös valmiutta edistää MONI-infon palvelui-
den ja alkukartoitus-palvelutuotteen tunnettuutta potentiaalisen kohderyhmän (väli-
tön mahdollisuus asiakashankintaan) ja muiden sidosryhmien keskuudessa erityi-
sesti Seinäjoella ja verkossa. Arvioidaan kokonaisuutta asiantuntijuudesta, moni-
puolisesta kokemuksesta, asiakastyön osaamisesta, kumppanuustaidoista, oma-
kohtaisesta kokemuksesta, verkostosta, alkukartoituksen subtanssista, kohtaamis-
taidoista, markkinointivalmiudesta, konkreettisuudesta. Tarjoukseen on liitettävä
henkilöstön soveltuvan kokemuksen laajuutta, asiantuntijuutta ja asiakastyön to-
teuttamista kuvaava asiantuntijaesittely (1-3 henkilöä) palvelun tuottamiseen osal-
listuvista käytännön työn tekijöistä.

Tarjouksen mukana on jättävältä ehdotus maahanmuuttajalle sopivasta alkukartoi-
tuslomakkeesta.

Tarjoukseen on liitettävä kokonaiskuvaus palvelun tuottamisesta.

Kokonaiskuvauksen maksimipisteet 60.

Kielitaito:
Alkukartoituksen haastattelut tehdään suomeksi, englanniksi tai asiakkaan omalla
äidinkielellä. Mahdollisuus suorittaa alkukartoitukset suomen- ja englanninkielen li-
säksi jollakin muulla Seinäjoella puhuttavalla kielellä, maksimipisteet 10.

 - 2 pistettä per relevantti kieli, enintään 5 kieltä

Haastattelijoilla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomen tai englanninkielen
taito.
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Kokemus:
Tämän hankinnan palveluntuottamiseen soveltuva kokemus maahanamuuttaja-
työstä (yhteensä toteuttavilta 1-3 henkilöiltä), tarjoukseen on liitettävä tiedot työko-
kemuksesta ja kestosta, maksimipisteet 20.

- 1-6 kk 10 pistettä, 7-12 kk 15 pistettä, yli 12 kk 20 pistettä

Joustavuus:
Tarjoajan valmius olla tarjoamassa alkukartoituksen mahdollisuutta osana MONI-
infon palveluita päivä- ja ilta- ja mahdollisesti viikonloppuaikaan joustavasti ennalta
sopien, maksimipisteet 10.

- 3 pistettä päiväajat 8-16, 5 pistettä ilta-ajat 16-20, 10 pistettä viikonloppuajat la-su
eri tilaisuuksien aikataulujen mukaan

16. Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot

Tiedoksianto hankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. Tar-
jouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon tämä tiedoksianto lähetetään.

Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään toimi-
tussopimus seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:
1. Laadittava sopimus liitteineen
2. Tarjouspyyntö Maahanmuuttajien alkukartoitukset / 21006
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu
2017 / Päivitysversio)
4. Tarjous

Sopimus osapuolten välille syntyy siinä vaiheessa, kun kirjallinen sopimus on
allekirjoitettu.

17. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Tilaajan irtisanomisaika on 2 kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomis-
kuukautta seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Irtisanomisaikana noudatetaan
ehtoja, jotka olivat voimassa ennen irtisanomisajankohtaa.

Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos toinen
osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olen-
nainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopi-
japuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyl-
listynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun
toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palve-
luntuottajaa rasittaa hankintalain 1397/2016 80 §:ssä mainittu pakollinen poissul-
kemisperuste tai hankintalain 81 §:ssä mainittu harkinnanvarainen poissulkemispe-
ruste. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaik-
ka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen
jälkeen.

18. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista suos-
tumusta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

19. Laadulliset puutteet ja sanktio
Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä sopimusasiakirjoissa on sanottu palvelun sisällöstä
ja laadusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammatti-
taitoisesti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla.
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Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun tilaajien kanssa
palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan
aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Mikäli palveluntuottaja ei tilaajan kahdesta (2) kirjallisesta huomautuksesta huoli-
matta ei korjaa laatutasoaan kahden (2) viikon aikana, johtaa tämä sopimusvelvoit-
teen rikkomiseen, jolloin tilaaja varaa oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi.
Palveluntuottaja on tällöin korvausvelvollinen kaikesta aiheuttamastaan haitasta ti-
laajalle.

20. Kartelliehto
Palveluntuottaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tarjous-
kilpailun aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoitta-
maan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunra-
joitukseen (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 koko-
naisarvosta korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet
vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä ai-
heutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

21. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita so-
pijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden
ratkaistavaksi.

22. Muut ehdot Hankinnassa noudatetaan
1. lakia julkisista hankinnoista (1397/2016)
2. Seinäjoen kaupungin hankintaohjetta
3. Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut, huhtikuu
2017 / Päivitysversio.

Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hylätään.

Myöhässä saapunutta tarjousta ei käsitellä.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Tilaaja voi perustellusta syystä jättää hankinnan toteuttamatta.

Mikäli lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus muuttuu sopimuskauden aikana osa-
puolet neuvottelevat tähän sopimukseen tarvittaessa tehtävistä muutoksista.

23. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Mikäli tarjoaja tarjouksessaan
pyytää, että osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteisena salassa pidettävä,
voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen tekemi-
sen jälkeen.
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Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä ja selkeästi merkinnällä
”liikesalaisuus” varustettuina. Lisäksi tarjouksessa tulee esittää perusteet liikesalai-
suudelle. Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asi-
at lain mukaan salassa pidettäviä.

24. Tarjouksen sisäänjättö

Tarjouksen toimitusosoite: Seinäjoen kaupunki, Materiaalihallinto, Tiedekatu 2,
5.krs, PL 215, 60101 Seinäjoki.

Tarjous on jätettävä sähköpostilla osoitteeseen hankinta(a)seinajoki.fi. Tarjous
on jätettävä viimeistään 16.4.2021 klo 15.00, varustettuna merkillä "Alkukartoi-
tukset/21006".

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään 31.3.2021 klo
13:00 mennessä osoitteella hankinta(a)seinajoki.fi. Esitetyistä kysymyksistä
laadittu yhteenveto julkaistaan 8.4.2021 osoitteessa www.seinajoki.fi/hankinnat.
Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan vastaukset ennen tarjouksen jättämistä.

SEINÄJOEN KAUPUNKI
MATERIAALIHALLINTO

Päivi Sivonen
hankintajohtaja

Liitteet
Liite 1: Palvelunkuvaus
Liite 2: Tarjoajan kelpoisuus
Liite 3: Henkilötietojen käsittelyn ehdot
Liite 4: Henkilötietojen käsittelytoimen kuvaus


