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TARJOUSPYYNTÖ

Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne hammas-
teknisistä töistä Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen suun terveydenhuol-
lon tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

1. Ilmoitus- ja hankintamenettely

Kyseessä on kynnysarvon alittava liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspal-
velujen palveluhankinta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

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

Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

2. Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.5.2021 – 31.12.2022

Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1)
vuodella (optio), 31.12.2023 saakka.
Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä il-
moitetaan kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden
päättymistä.

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä.

3. Hankinnan kohde ja palvelun kuvaus

Suun terveydenhuollon asiakkaiden hoitoon liittyvät hammastekniset työt.

Asiakasryhmä:
Maksuttomaan hoitoon oikeutetut sekä erikoissairaanhoitona hoidettavat ja
muut sellaiset potilaat, joiden hammasteknisten töiden kustannukset maksaa
Seinäjoen kaupunki.

Hankintaan sisältyvät seuraavat hammasteknisten töiden palvelutuotteet:
1. Purentafysiologia
2. Ortodontia
3. Kipsimallit parihionnalla

Hammasteknisen työn mukaan on liitettävä selvitys käytetyistä materiaaleista.

Ortodonttisten töiden osalta on tarjoukseen liittyen toimitettava hammaslabo-
ratorion valmistama mallikappale seuraavista:
- Schwarzin levy labiaalikaarella ja kahdella Adams-pinteellä
- van Beek aktivaattori
- QH
- palatinaalikaari helmellä
- kipsimallit parihionnalla
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Mallikappaleet on toimitettava Keskushammashoitolaan, Keskuskatu 32,
60100 Seinäjoki tarjousten jättöpäivään mennessä.

Palveluntuottaja ottaa työstä kokonaisvastuun sopimuksen ajan. Työt tulee
toimittaa hammashoitoloihin sovitun aikataulun mukaisesti. Toimitusaika on il-
moitettava hinnoitteluliitteellä.

Tuoteryhmiin sisältyvät työt on selvitetty tarkemmin hinnoitteluliitteessä.
Suun terveydenhuolto tilaa työt tarpeen mukaan puitejärjestelyyn valituilta pal-
veluntuottajilta, eikä sitoudu vähimmäishankintamääriin.

Itsemaksavien potilaiden hammastekniset työt hammaslaboratorio laskuttaa
suoraan potilaalta ja vastaa mahdollisista perintäkuluista ja luottotappioista.

4. Puitejärjestely Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä siten, että jokaiseen palvelutuotteeseen
valitaan arviolta kaksi palveluntuottajaa. Puitejärjestelyyn valittujen palvelun-
tuottajien määrä tarkentuu saatujen tarjousten perusteella. Puitejärjestelyyn
valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimukset, joissa vahviste-
taan kaikki ehdot ja palvelun hinta.

Tilaaja ei sitoudu käyttämään tiettyä määrää palveluita. Asiakkaalle valitaan
hänen yksilöllisiä tarpeitaan parhaiten vastaava palvelu hankintapäätöksen
mukaisessa edullisuusjärjestyksessä.

5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouksen laatimiskieli on kokonaisuudessaan suomi. Tarjous ei saa olla eh-
dollinen. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat eh-
dot.

Tarjous tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimei-
sestä sisäänjättöpäivästä lukien.

6. Tarjoajan soveltuvuus ja kelpoisuus

Palveluntuottajan tulee täyttää terveydenhuollon lainsäädännön määräykset.
Tarjouksessa on ilmoitettava toiminnasta vastaava hammasteknikko.

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

Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset palve-
lun tuottamiseen sekä pyydetyn palvelun harjoittamiseen oikeuttava lupa.

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

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

Tarjouksen mukana on palautettava tarjoajan kelpoisuuden arviointi -lomake
täytettynä. Lomake, liite 1, on tarjouspyynnön liitteenä. Toimittaja vastaa kel-
poisuustietojen tarkistamisesta omilta alihankkijoiltaan.
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Palveluntuottaja toimittaa vuosittain tilaajalle 1.2. mennessä ilman eri pyyntöä
todistuksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten
maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksami-
sesta. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos toimittajan tiedot ovat ilman tilaajalle
aiheutuvia kustannuksia saatavissa www.vastuugroup.fi   -palvelusta.

7. Hinta ja toimitusehdot
Tarvittavat palvelut on hinnoiteltava oheiselle hinnoitteluliitteelle, liite 2 ja se on
liitettävä mukaan tarjoukseen. Liitteessä on ilmoitettava nettohinnat euroina
ilman arvonlisäveroa ja hintaan on sisällytettävä kaikki palveluntuottamiseen
liittyvät kustannukset, kuten esim. materiaali-, tarvike-, tila-, ja välinekustan-
nukset sekä matkakulut. Töiden noudot ja palautukset hinnoitellaan liitteellä
erikseen.

Tarjoajalla ei ole oikeutta periä muita maksuja tai laskutuslisiä.

Hinnat ovat kiinteät sopimuskauden loppuun, 31.12.2022 saakka. Mahdollisel-
le optiokaudelle hintoja voidaan tarkistaa tilaajan tai palveluntuottajan kirjalli-
sella aloitteella, joka on esitettävä toiselle osapuolelle vähintään 12 viikkoa
ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Hintoja voidaan tarkistaa yleistä kustannuskehitystä vastaavasti ja esittäjän on
esitettävä toiselle osapuolelle selvitys hinnanmuutoksen syistä. Hinnanmuu-
tosesitys perusteineen on toimitettava kirjallisena toiselle osapuolelle. Tilaajal-
le ehdotettu hinnanmuutosesitys toimitetaan materiaalihallintoon, eikä muualle
toimitettuja esityksiä hyväksytä. Vetoaminen yleiseen kustannustason nou-
suun ei ole hyväksyttävä peruste hintojen korottamiselle.

8. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutuk-
set. Näistä on pyydettäessä annettava selvitys.

9. Alihankinnat Palveluntuottaja voi käyttää hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen
alihankkijoita. Tarjouksessa on ilmoitettava alihankkijat ja miltä osin heitä käy-
tetään tarjotun palvelukokonaisuuden tuottamisessa.

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

Alihankkijoiden käytössä tapahtuviin muutoksiin on saatava tilaajan suostu-
mus. Tilaajalla on perustellusta syystä oikeus olla hyväksymättä alihankkijan
käyttöä.

Alihankinnan ketjuttaminen ei ole sallittua.

Palveluntuottaja ei saa siirtää tilaajalle esitettäviä laskuja kolmannelle osapuo-
lelle.

10. Tilat, välineet, palveluvarusteet

Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen tarvittavista tiloista, vä-
lineistä ja muista palveluvarusteista.
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11. Ympäristöasiat Tarjoajan on ilmoitettava, miten se huomioi ympäristöasiat toiminnassaan.

12. Osatarjoukset Osatarjous voidaan antaa joko koko palvelukokonaisuudesta tai yhdestä tai
useammasta kohdassa 3. ilmoitetusta hammasteknisten töiden palvelutuottees-
ta 1-3. Töiden nouto ja toimitus hammashoitoloihin on hinnoiteltava aina.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

13. Laskutus ja maksuehdot
Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kuukausittain jälkikäteen. Ti-
laaja maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan verkkolaskun 21 päivän kulut-
tua laskun saapumispäivästä. Jos toimittaja laskuttaa tilaajaa paperilaskulla,
lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saa-
pumispäivästä.

Laskutus on suoritettava seuraavan kuukauden kuluessa palvelun suorittami-
sesta. Tämän jälkeen lähetettyjä laskuja ei makseta.

Laskuun viite: laadittavan sopimuksen numero ja mahdollinen teksti
Laskun liitteenä on toimitettava asiakaskohtainen erittely tehdyistä töistä.

Mahdolliset hyvityslaskut tulee toimittaa eri laskuilla. Hyvityslaskuissa tulee
olla viittaus alkuperäiseen laskuun.

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

Itsemaksavien potilaiden hammastekniset työt hammaslaboratorio laskuttaa
suoraan potilaalta ja vastaa mahdollisista perintäkuluista ja luottotappioista.

Viivästyskorko on korkolain mukainen

14. Rekisterinpito, asiakirjat, salassapito

Tilaaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön
tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterin-
pidosta tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen
potilasrekisterin käsittelytoimista annettavan selosteen laatimisesta sekä rekis-
teröityjen informoinnista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten tuottajien on liityttävä Kanta-
palveluihin, jos ne arkistoivat potilastietoja sähköisesti. Kanta-arkisto toimii
asiakastietojen pitkäaikaisarkistona.

Asiakirjoihin, niiden käsittelyyn, säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia
potilaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta,
henkilötietolakia, lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköises-
tä käsittelystä, lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, muita henkilötietojen
käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita.

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakastietojen
kirjaamisessa, asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luo-
vuttamisessa sekä toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vai-
tiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä salassa pidettävien tie-
tojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä.
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Sopijaosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen tehtäväalu-
eeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista
osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy
voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa
ilman tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja saa kuiten-
kin käyttää sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalain-
säädännössä tarkoitetuille hankintayksiköille

Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyt-
tämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia
säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen
erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta
on säädetty.

Palveluntuottajan ja tilaajan välisen hankintasopimuksen liitteeksi tehdään eril-
liset tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat asiakirjat, joissa osapuolten vastuut ja
velvollisuudet on määritelty, liitteet 3 ja 4.

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

Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädän-
nön rikkomisen johdosta aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oi-
keus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsitte-
lyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta
vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu
rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan
vastaavan määräyksen mukaan.

15. Valintaperusteet Palvelutuotteet 1 ja 3:
Tarjouspyynnön ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan puitejär-
jestelyyn kokonaistaloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot kohdassa 4. ilmoite-
tun mukaisesti. Kokonaistaloudellisuusvertailussa otetaan arviointiperusteena
huomioon hinta. Laatu huomioidaan tarjouspyynnön asiakirjoissa.

Palvelutuote 2:
Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan puitejärjestelyyn koko-
naistaloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot kohdassa 4. ilmoitetun mukai-
sesti. Kokonaistaloudellisuusvertailussa otetaan arviointiperusteina huomi-
oon hinta 50 pistettä ja laatu 50 pistettä.

Pisteytys:
Hinta max 50 pistettä: halvin hinta/tarjottu hinta x 50
Laatu max 50 pistettä:
Työn istuvuus hampaille ja toimivuus max 20 p
Työn ulkonäkö ja siisteys max 15 p
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Toimitusaika max 15 p
lasketaan yhteen toimitusajat Schwarzin levy, QH lyhyillä sivuvarsilla, QH
pitkillä sivuvarsilla, van Beek aktivaattori, linguaalikaari ja palatinaalikaari:
lyhin yhteenlaskettu toimitusaika/yhteenlaskettu toimitusaika x 15

Mallikappaleet arvioi Seinäjoen kaupungin oikomistiimi.

16. Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot

Tiedoksianto hankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla.
Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon tämä tiedoksianto lähe-
tetään.
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään
toimitussopimus seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:
1. laadittava sopimus
2. tarjouspyyntö
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut huh-
tikuu 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 irtisano-
miskuukautta seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Irtisanomisaikana
noudatetaan ehtoja, jotka olivat voimassa ennen irtisanomisajankohtaa.

Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos toi-
nen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, et-
tä olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjatta-
vissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rik-
komukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullises-
sa ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuk-
sesta.

18. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Jos kaupungin tällä hetkellä tuottamien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden
tuottaminen siirtyy uudelle organisaatiolle sosiaali- ja terveystoimen palvelujen
uudistuksen yhteydessä, siirtyy tämä sopimus sellaisenaan oikeuksineen ja
vastuineen uudelle, toimintaa jatkavalle palveluntuottajalle

19. Kartelliehto Palveluntuottaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole
tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain
tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellet-
tyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä hankintaa koskevilla markkinoilla ti-
laajan toiminta-alueella.
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Mikäli palveluntuottaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee palveluntuotta-
jan suorittaa tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta palve-
lun 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.

20. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita
sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoi-
keuden ratkaistavaksi.

21. Muut ehdot Hankinnassa noudatetaan
1. lakia julkisista hankinnoista (1397/2016)
2. Seinäjoen kaupungin hankintaohjetta
3. Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut huh-
tikuu 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 ai-
kana osapuolet neuvottelevat tähän sopimukseen tarvittaessa tehtävistä
muutoksista.

22. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Mikäli tarjoaja tar-
jouksessaan pyytää, että osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteise-
na salassa pidettävä, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa
pidettäväksi päätöksen tekemisen jälkeen.

Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä ja selkeästi
merkinnällä ”liikesalaisuus” varustettuina. Lisäksi tarjouksessa tulee esit-
tää perusteet liikesalaisuudelle. Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti,
ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

Hinta ei ole liikesalaisuus.

23. Tarjouksen sisäänjättö

Tarjouksen toimitusosoite: Seinäjoen kaupunki, Materiaalihallinto, Tie-
dekatu 2, 2.krs, PL 215, 60101 Seinäjoki.
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Tarjous on jätettävä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen hankin-
ta(a)seinajoki.fi. tai suljetussa kuoressa yllämainittuun postiosoitteeseen.
Tarjous on jätettävä viimeistään 16.4.2021 klo 15.00, varustettuna mer-
killä "Hammastekniset työt/21043". Hankintasopimukseen johtavat säh-
köpostitarjoukset on toimitettava myös kirjallisena.

Tarjouspyynnössä pyydetyt mallikappaleet toimitetaan Seinäjoen keskus-
hammashoitolaan, Keskuskatu 32, 60100 Seinäjoki tarjousten jättöpäivään
mennessä merkillä "Hammastekniset työt/21043”

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään 31.3.2021
klo 14.00 mennessä osoitteella hankinta(a)seinajoki.fi. Esitetyistä kysy-
myksistä laadittu yhteenveto julkaistaan 8.4.2021 osoitteessa
www.seinajoki.fi/hankinnat. Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan vas-
taukset ennen tarjouksen jättämistä.

SEINÄJOEN KAUPUNKI
MATERIAALIHALLINTO

Päivi Sivonen
Hankintajohtaja

Liitteet Liite 1: 21043 liite 1Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
Liite 2: 21043 liite 2 Hinnoitteluliite
Liite 3: 21043 liite 3 Henkilötietojen käsittelyn ehdot
Liite 4: 21043 liite 4 Henkilötietojen käsittelytoimen kuvaus


