
 

 

 

 

 

Tarjouspyyntö  

Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta  

 

1. Hankinnan tausta ja tavoitteet 
 

Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja 
Kokkolan kaupungin yhteishankinta henkilöstölle annettavista ns. merkkipäivä-
lahjoista.  

Lahjoja annetaan Soiten ja Kokkolan kaupungin henkilöstölle merkkipäivän (50- ja 60-v) tai 
eläköitymisen johdosta. Lahjansaajia on vuosittain noin 500 henkilöä ja lahjan arvo on 157 
€/lahjansaaja. 

Tarjouskilpailulla kilpailutetaan kolmessa eri tuoteryhmässä tuotteita myyviä liikkeitä. 
Muodostettavan puitejärjestelyn mukaisesti lahjansaavat työntekijät ostavat 
maksusitoumuksella tuotteen puitejärjestelyyn valitulta liikkeeltä.  

 

2. Hankinnan kohde  
 

Kilpailutus muodostuu kolmesta osasta: 

a) Urheilutuotteet, puitejärjestelyyn valitaan urheilutuotteita myyviä liikkeitä 
b) Korut, puitejärjestelyyn valitaan koruja myyviä liikkeitä 
c) Elektroniikka, puitejärjestelyyn valitaan elektroniikkalaitteita myyviä liikkeitä  

 

3. Hankintamenettely ja sopimuskausi 
 

 Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä ja kyseessä on usean toimittajan    
 puitejärjestely. Sopimustoimittajia valitaan jokaiseen tuoteryhmään niin monta,  
 että tilaajien hankintatarpeet voidaan täyttää joka tilanteessa. Hankinta on   
 hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. 
 



 

 

 

 

 
Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Hankinnasta päätettäessä tarjoajat 
laitetaan etusijajärjestykseen ilmoitetun yleisen alennusprosentin suuruuden 
perusteella. Lahjansaajat valitsevat tuotetta myyvän liikkeen ensisijaisesti 
etusijajärjestyksen mukaisesti.  
 
Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos esimerkiksi haluttu tuote on saatavilla vain 
etusijajärjestyksessä myöhemmällä sijalla olevassa liikkeessä, tai jos tuotteella on 
etusijajärjestyksessä edellä olevassa liikkeessä yli viikon mittainen toimitusaika ja 
tuote on saatavilla nopeammin toisesta puitejärjestelyn liikkeestä. 
 
Tarjouksen voi jättää johonkin kolmesta hankinnan osasta tai useammasta.  
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  
 
Sopimuskausi on 1.5.2017 – 31.12.2018. 
 
Tilaajat eivät sitoudu mihinkään ennalta määritettyihin hankintamääriin. Tilauksia 
tehdään sopimuskaudella hankintatarpeiden mukaisesti. 

 

4. Tarjousten ratkaisuperuste ja yleinen alennusprosentti 
 

Tarjouskilpailu ratkaistaan halvimman hinnan perusteella.  

Tätä koskien tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kyseiselle tarjottavalle hankinnan 
osalle yleinen alennusprosentti.  

Suurin alennusprosentti saa kyseisessä hankinnan osassa ensimmäisen sijan 
puitejärjestelyn etusijajärjestyksessä, minkä mukaan ostoja sopimuskaudella 
tehdään. Samalla alennusprosentilla tarjoajat saavat saman sijan etusija-
järjestyksessä.  

 

5. Maksuehto  
 

Lahjansaaja antaa työnantajan maksusitoumuksen, jonka perusteella liike laskuttaa 
työnantajaa. 



 

 

 

 

 

6. Tarjoajille asetettavat kelpoisuusvaatimukset 
 

Tarjoajalla tai sen alihankkijalla tulee olla toimipiste Keski-Pohjanmaan maakunnan 
alueella. 

Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset 
sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut. Näistä tulee liittää tarjoukseen asianomaiset 
todistukset ja selvitykset. Sama koskee myös mahdollisia alihankkijoita. Todistukset ja 
selvitykset saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja tarjousten viimeisestä 
jättöpäivästä lukien. 

Tarjoajalla ei ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, 
joka on annettu lainvastaisesta teosta. Tarjoaja ei ole myöskään syyllistynyt 
ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen eikä ole konkurssissa tai lopettanut 
liiketoimintaansa. 

 

7.  Poissulkeminen ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 
 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan 
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on 
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouksen 
tekijän on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys teknisistä ja taloudellisista 
edellytyksistä. 

Tarjoajan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hankintalain mukaiset 
soveltuvuuden vaatimukset, jotka todetaan hankintalain 52–54 §:ssä. 

Tarjouksesta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi, että se täyttää tarjouspyynnön 
vaatimukset. Puutteelliset tarjoukset katsotaan tarjouspyynnön vastaisiksi ja ne 
hylätään. Muullakin tavoin tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. 

 

8. Tarjouksen voimassaoloaika 
 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 30.5.2017 saakka. 



 

 

 

 

 

9. Sopimusasiakirjat 
 

Sitova hankintasopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.  

Sopimussuhteeseen sovelletaan soveltuvin osin JYSE 2014 Tavarat – ehtoja. 

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 

1. Hankintasopimus 
2. Tarjouspyyntö 
3. Tarjous 
4. JYSE 2014 Tavarat –ehdot 

 

10. Sopimuksen purkaminen 
 

Osapuolilla on oikeus purkaa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos toinen 
osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta.  

 

11.  Riitojen ratkaiseminen 
 

Osapuolten mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
keskinäisillä neuvotteluilla. Ne riidat, joita ei voida neuvotteluilla ratkaista, 
ratkaistaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 

 

12.  Sopimuksen siirtäminen 
 

Sopimustoimittajalla ei ole, ilman Soiten ja Kokkolan kaupungin lupaa, oikeutta siirtää 
hankintasopimusta ja sen velvoitteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle 

 

 



 

 

 

 

 
13.  Alihankkijan käyttäminen 

 

Tarjoajan tulee sitoutua vastuulliseksi sopimustoimittajaksi. Sopimustoimittaja voi 
teettää hankintasopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Alihankkijat tulee 
ilmoittaa tarjouksessa. 

Sopimustoimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. 
Sopimustoimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan 
sopimustoimittajalle asetettuja velvoitteita ja hankinnan kohteelle asetettuja 
vaatimuksia.  

 

14.  Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen tekemisen jälkeen. Muut 
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus 
saada tieto hankinta-asiakirjoista jo hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. 

Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on 
ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja perusteltava salassapito. 
Hankintayksikkö arvioi, ovatko liikesalaisuudeksi esitetyt asiat lain mukaan salassa 
pidettäviä. Tarjoushinta on julkinen tieto. 

 

15.  Tarjouksen toimittaminen ja hankintapäätöksen tiedoksianto  
 

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa 10.3.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen: 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Kirjaamo 

Mariankatu 16-20 

67200 Kokkola 

Kuoreen lisätään tarjoajan nimi sekä maininta ”Merkkipäivälahjojen yhteishankinta”. 



 

 

 

 

 

Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköpostilla. Tätä varten tarjoajien tulee 
ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoitteensa. 

 

16.  Lisätiedot 
 

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
viimeistään 24.2.2017 sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat@soite.fi. 

Vastaukset julkaistaan viimeistään 1.3.2017 osoitteessa: www.soite.fi/sivu/tarjouspyynnot.   
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