Lisätietokysymykset ja vastaukset
Vartiointipalvelut 2018–2019, optiovuodet 2020–2021

ESITETYT LISÄTIETOKYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET LIITTYEN
HANKINTAAN: VARTIOINTIPALVELUT 2018–2019, OPTIOVUODET 2020–2021
Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyynnön sisältöön liittyvät tarkentavat kysymykset tuli toimittaa
23.10.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kalliopp.fi
Vastaukset julkaistaan: 27.10.2017 klo 12 mennessä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.kalliopp.fi/hankinnat.

Hankinnasta määräaikaan mennessä esitetyt lisäkysymykset vastauksineen:
Kysymys

Vastaus

1. Riittääkö tilaajavastuu.fi-raportti selvitykseksi
liitteistä 2-5 ja 8 (verovelkatodistus, todistus
maksetuista työeläkemaksuista, todistus
ennakonperintärekisteriin ja
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
kuulumisesta, selvitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta ja vastuuvakuutus)?

Tilaajavastuu.fi-raportti käy selvitykseksi siltä
osin, kuin sen tiedot vastaavat pyydettyjä
todistuksia ja selvityksiä.

2. Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa
pyydetään sivulla 3 seuraavia hintoja:
Läsnäolovartiointi €/kk, erikseen laskutettavat
käynnit €/kk, paikallisvartiointi €/kk.
Annetaanko näihin kohtiin kuitenkin hinnaksi
€/h tai €/30min ja tämän hinnan perusteella
lasketaan kuntakohtaisiin hintoihin kunnan
volyymin mukainen vertailuhinta?

Liite 3 sivulla 3 tiedot annetaan seuraavasti:
Läsnäolovartiointi: €/tunti (ei €/kk)
Erikseen laskutettavat käynnit: €/käynti (ei €/kk)

Hälytyksen tarkastaminen iltaisin ja
viikonloppuisin €/ käynti (ei €/kk)
Paikallisvartiointi: €/ tunti (ei €/kk)
Hilmaan tehty korjausilmoitus, ja lomaketta on
korjattu näiltä osin.

3. Onko tarjousta mahdollista jättää
sähköpostitse?

Ei

Hankinnasta ei ole esitetty muita kysymyksiä.
Ylivieskassa 25.10.2017
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
LIITTEET
Liite 3 Tarjous- ja hinnoittelulomake_korjattu
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TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3: TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE
Hankinnan tunnus: Vartiointi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja
hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön sekä tarjousja hinnoittelulomakkeen ja tarjouspyynnön muiden liitteiden mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin
(myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta).
Tarjouksen tulee sisältää vain tämä tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä sekä ne
selvitykset ja asiakirjat vastaavasti numeroituna kuin ne on vaadittu tässä tarjous- ja
hinnoittelulomakkeessa toimitettavaksi. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet tarjouksessa
liitteineen kohdan voi jättää täyttämättä, jos tarjoajan tarjous ei sisällä liike- tai
ammattisalaisuuksia.
Tarjoajan perustiedot:
Tarjoaja:
Y-tunnus:
Tarjouksen jättöpäivä:
Tarjoajan sähköpostiosoite:
Tarjoaja ilmoittaa edellä sähköpostiosoitteensa, johon tätä tarjouskilpailua koskeva
hankintapäätös ja/tai koskevat muut päätökset sekä muut mahdolliset yhteydenotot
tarjouskilpailuun liittyen toimitetaan. Tarjoaja on vastuussa siitä, että sähköpostiosoite on
ilmoitettu edellä oikein. Tätä tarjouskilpailua koskevat päätökset toimitetaan vain edellä
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet tarjouksessa liitteineen:

Vastuunalainen myyjä (nimi):

Vastuunalaisen myyjän yhteystiedot

Vastuunalainen myyjän varahenkilö (nimi):

Vastuunalaisen myyjän yhteystiedot
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Tiedot tarjoajan mahdollisesti käyttämistä alihankkijoista.
(Vähintään alihankkijoiden nimet, ja erittely miltä osin kukin alihankkija palvelun tuottaa)
TARJOAJA vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omasta työstään ja tuloksista kuin omista
tuloksistaan.

Referenssi:
Referenssikohde:
Referenssikohteen yhteyshenkilö (nimi):
Referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot

TARJOAJAN SOVELTUVUUS:
Tarjoajan soveltuvuutta on määritelty talouspyyntölomakkeen liitteessä 2.
Tarjoajan ilmoitus:
Ilmoitamme täyttävämme kaikki tarjouspyynnön liitteessä 2 mainitut
soveltuvuusehdot:
KYLLÄ

El

___

Jos tarjoaja ei ilmoita täyttävänsä kaikkia ehtoja, eli tarjoaja on rastittanut kohdan ei,
tarjous joudutaan hylkäämään.
Kohteista tarkempi selvitys tarjouspyynnön liitteessä 1
Piirivartiointipalvelut:
Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska

1 kohdetta
4 kohdetta
1 kohdetta
3 kohdetta

€/kk
€/kk
€/kk
€/kk

4 kohdetta
10 kohdetta
5 kohdetta
11 kohdetta

€/kk
€/kk
€/kk
€/kk

Hälytysvartiointi:
Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska
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Vartijakutsupalvelut:
Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska

€/kk
€/kk
€/kk
€/kk

8 kohdetta
15 kohdetta
9 kohdetta
16 kohdetta

Läsnäolovartiointi:
€/tunti
laskutetaan 30 min jaksoissa (paikallaolo)
Erikseen laskutettavat käynnit:
Hälytyksen tarkastaminen arkisin klo 06-18
€/käynti
Hälytyksen tarkastaminen iltaisin ja viikonloppuisin
€/ käynti
Paikallisvartiointi:
€/ tunti (Ylivieskan terveyskeskus)
Valintakriteerit:
1. Halvin hinta alv 0 %
Kuntakohtaisten vertailuhintojen laskeminen:
Alavieska
Piirivartiointi
Hälytysvartiointi
Vartijakutsupalvelut

€/kk
€/kk
€/kk

Läsnäolovartiointi

2h/kk

Hälytyksen tarkastaminen
arkisin klo 06-18

2 krt/kk

Hälytyksen tarkastaminen
muina aikoina

1 krt/kk

Alavieskan vertailuhinta yhteensä
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Sievi
Piirivartiointi
Hälytysvartiointi
Vartijakutsupalvelut

€/kk
€/kk
€/kk

Läsnäolovartiointi

3 h/kk

Hälytyksen tarkastaminen
arkisin klo 06-18

4 krt/kk

Hälytyksen tarkastaminen
muina aikoina

2 krt/kk

Sievin vertailuhinta yhteensä

Nivala
Piirivartiointi
Hälytysvartiointi
Vartijakutsupalvelut

€/kk
€/kk
€/kk

Läsnäolovartiointi

3 h/kk

Hälytyksen tarkastaminen
arkisin klo 06-18

10 krt/kk

Hälytyksen tarkastaminen
muina aikoina

10 krt/kk

Nivalan vertailuhinta yhteensä
Ylivieska
€/kk
€/kk
€/kk

Piirivartiointi
Hälytysvartiointi
Vartijakutsupalvelut
Paikallisvartiointi

8 h x 21 pv/kk

Läsnäolovartiointi

5 h/kk

Hälytyksen tarkastaminen
arkisin klo 06-18

15 krt/kk

Hälytyksen tarkastaminen
muina aikoina

10 krt/kk

Ylivieskan vertailuhinta yhteensä
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TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETAAN SEURAAVAT LIITTEET NUMEROITUNA
1.
Ote kaupparekisteristä, joka ei saa olla kahta kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä
lukien. Mikäli otetta ei anneta on ostajalla oikeus sulkea tarjoaja pois kilpailusta.
(Toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta)
2.
Verovelkatodistus, joka ei saa olla kahta kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien.
Rästissä olevat maksut aiheuttavat hylkäämismahdollisuuden. Mikäli todistusta ei anneta, on
ostajalla oikeus sulkea tarjoaja pois kilpailusta. (Toimitettava myös mahdollisten
alihankkijoiden osalta)
3.
Todistus maksetuista työeläkemaksuista, joka ei saa olla kahta kuukautta vanhempi
tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rästissä olevat maksut aiheuttavat
hylkäämismahdollisuuden. Mikäli todistusta ei anneta, on ostajalla oikeus sulkea tarjoaja pois
kilpailusta. (Toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta)
4.
Selvitys siitä, että tarjoaja yritys on merkitty ennakonperintälain mukaiseen
ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta)
5.
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
(Toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta)
6.
Tarjoaja yrityksen tuloslaskelma ja tase kahden edellisen tilinpäätöksin vahvistetun
tilikauden osalta.
Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois kilpailusta.
7.
Kopio voimassa olevasta turvallisuusalan elinkeinoluvasta.
8. Tarjoajalta edellytetään 200.000 euron vastuuvakuutusta. Vakuutusyhtiön todistus, josta
ilmenee tarjoaja yrityksen voimassaolevan vastuuvakuutuksen suuruus sekä josta ilmenee
vakuutusmaksujen suorittaminen. Todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi tarjouksen
jättöpäivästä lukien. (Toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta)

5 (5)

