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TARJOUSPYYNTÖ
OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUN HANKINTA KUNTAMALLIN MUKAISEEN MAJOITUSPALVELUUN (PUITESOPIMUS)
Nousiaisten kunta pyytää tarjoustanne ohjaus- ja neuvontapalveluista kuntamallin mukaiseen
majoituspalveluun puitesopimuksena, jossa tilaaja hankkii ajalla 1.10.2022-4.3.2022 ohjaus- ja
neuvontapalveluja tuntiperusteisesti tarpeensa mukaan. Ennakoidun arvion (ei sitova) mukaan työtunteja hankitaan noin 10–15 tuntia viikossa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon
alittava hankinta.
Hankinnan kohde
Hankinta sisältää Nousiaisten kunnalle toteutettavan kuntamallin mukaisen majoituksen ohjaus- ja neuvontapalvelun. Palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteenä. Palvelua järjestetään
tilaajan toimeksiannosta ja asiakkaina ovat Nousiaisten kunnan Moisiokodissa (osoitteessa
Moisiontie 18, 21270 Nousiainen) asuvat henkilöt, joille Maahanmuuttovirasto on myöntänyt
oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella.
Ohjaus- ja neuvontapalvelua tuotetaan lähtökohtaisesti suomeksi, mutta mikäli asiakkaalla ei
ole valmiuksia asioida suomeksi, niin palvelua järjestetään englanniksi tai ukrainaksi esimerkiksi yleisen käännöspalvelun kautta.
Tarjoajalle asetettavat vaatimukset
Tarjoajalla tulee olla ohjaus- ja neuvontapalvelujen laadukasta järjestämistä varten tuntemusta kunnan (erityisesti sivistysosaston) toiminnasta sekä muiden paikallisten kolmannen
sektorin toimijoiden toiminnasta (esim. SPR). Lisäksi tarjoajalla tulee olla valmius ohjata ja
avustaa asiakkaita viranomaisten kanssa asioimiseen (mm. Vastaanottokeskus, Poliisi, TE-toimisto, kuntayhtymä/hyvinvointialue).
Palvelun luonteesta ja asiakkaiden tarpeesta johtuen työ voi sisältää myös arki-illoin tai viikonloppuisin tehtävää työtä tilaajan pyynnöstä. Pääosa työstä tehdään kuitenkin arkisin.
Laskutus
Laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaisesti alkavan 15 min mukaisesti (tuntihinta /
4). Laskun liitteenä tulee olla yksityiskohtainen selostus laskun perusteista. Laskuihin ei lisätä
toimistomaksuja eikä laskutus- yms. lisiä.
Maksuehto on 21 vrk laskun päiväyksestä lukien. Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, sille
maksetaan korkolain 4 § 1 momentin mukainen viivästyskorko.
Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta. Mikäli Palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta
käyttää sähköistä laskutusta, voidaan laskut toimittaa paperisena. Laskutustiedot annetaan
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

TARJOUSPYYNTÖ

Muut ehdot
Muut ehdot on kuvattu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintasopimusluonnoksessa. Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoihin.
Tarjoushinta ja tarjousten vertailu
Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan yksi tuntihinta (euroa / tunti) ohjaus- ja neuvontapalvelusta (alv 0 %). Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyväksytä.
Tuntihinta sisältää kaikki palvelun järjestämisestä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset (mm. lakisääteiset työnantajamaksut, matkustuskustannukset, tietoliikenneyhteydet ja
laitteet, toimistotarvikkeet ja muut mahdolliset kulut).
Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka valintaperusteena on
halvin hinta. Esitetty tuntihinta on tarjoajan vertailuhinta. Halvimman tarjouksen (tuntihinnan)
jättänyt tarjoaja saa täyden pistemäärän (100). Muiden tarjoajien vertailupisteet lasketaan
seuraavalla kaavalla: halvin hinta/tarjottu hinta x 100.
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää viimeistään tiistaihin 28.9.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen teemu.heinonen@nousiainen.fi. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan
tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjouksen otsikkokenttään tulee merkitä ”Neuvonta- ja ohjauspalvelun hankinta kuntamallin mukaiseen majoituspalveluun”.
Lisätietoja
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi.
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