
Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 
PMK/110/02.08.00.00/2021

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Pieksämäen kaupunki

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

2048903-4

Postiosoite Kauppakatu 1

Postitoimipaikka Pieksämäki

Postinumero 76100

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Päivi Nykänen
Puhelin +358 445882253

Sähköpostiosoite paivi.nykanen@pieksamaki.fi

Faksi +358 15336133

NUTS-koodi Etelä-Savo FI1D1
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.pieksamaki.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=337834&tpk=f43caff0-7a98-46b1-9743-
c14c1262807c

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=337834&tpk=f43caff0-7a98-46b1-9743-
c14c1262807c

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

 Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021
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II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

 Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021

Viitenumero

PMK/110/02.08.00.00/2021

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Valokuvauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut (79960000-1)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021

Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvauskilpailutus on 
käyttöoikeussopimushankinta, joka alittaa hankintalain 25 §:n 
käyttöoikeussopimusten kansallisen kynnysarvon.

Pieksämäen kaupunki pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne Hilmailmoituskanavassa 
julkaistun hankintailmoituksen sen liitteiden mukaisesti Pieksämäen kaupungin 
käyttöön Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021 tässä 
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Pieksämäen kaupunki kilpailuttaa Sivistystoimen toimeksiannosta koululaisten ja 
varhaiskasvatuksen lasten valokuvauksen hankinnan.

Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan tulee tarjota pyydettyä kokonaisuutta 
valokuvauksesta, siihen liittyvästä palvelusta ja tuotteista. Hankintaa ei ole jaettu 
osiin, koska on tarkoituksenmukaista että hankinta muodostaa yhtenäisen 
hankintakokonaisuuden.

Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja kestää kolme (3) 
vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

Tarjottavien tuotteiden ja niihin liittyvän palvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä määritellyt vaatimukset ja ehdot.

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

Hankinnan kohde
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II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Etelä-Savo FI1D1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja kestää kolme (3) 
vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Sopimus 
allekirjoitetaan keväällä 2021.

Pieksämäen kaupungin koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt (sis. perhepäivähoidon 
yksiköt) liittyvät sopimukseen sitä mukaa, kun heidän tekemänsä yksikkökohtaiset 
sopimukset päättyvät.

Pieksämäen kaupungin oppilas- ja lapsimäärien (sis. henkilöstö) arviot 
kilpailutushetkellä ovat seuraavat::
KOULUT:
Harjun koulu, n. 280 opp.
Kuopiontie 22, 76150 Pieksämäki

Hiekanpään yläkoulu n. 490 opp.
Huvilakatu 29, 76130 Pieksämäki

Jäppilän koulu n. 50 opp.
Jäppilän Kirkkotie 9 C, 77570 Jäppilä

Kontiopuiston koulu n. 290 opp.
Kuusitie 46, 76120 Pieksämäki

Maaselän koulu n. 220 opp.
Seunalantie 8, 76850 Naarajärvi

Virtasalmen kouu n. 55 opp.
Koulutie 12m 77330 Virtasalmi

VARHAISKASVATUS:
Hiekanpään päiväkoti n. 110 - 130 lasta. 
Huvilakatu 27, 76130 Pieksämäki
Hiekanpään päiväkodilla on voimassa oleva valokuvaussopimus vuosille 2021 – 
2022, jota noudatetaan loppuun asti, sopimuksen päättymisen jälkeen Hiekanpään 
päiväkoti liittyy tästä kilpailutuksesta tehtävään sopimukseen.

Kontiopuiston päiväkoti n. 80 lasta, sisältää Jäppilän satelliittiryhmän (katso 
tiarkemmat tiedot omassa 
Harjukatu 14, 76120 Pieksämäki
Kontiopuiston päiväkodilla on voimassa oleva valokuvaussopimus 2021 vuoden 
syksyyn asti, jota noudatetaan loppuun asti, sopimuksen päättymisen jälkeen 
Kontiopuiston päiväkoti liittyy tästä kilpailutuksesta tehtävään sopimukseen.

Maaselän päiväkoti n. 60 - 65 lasta
Seunalantie 8, 76850 Naarajärvi

Nenonpellon päiväkoti n. 32 - 35 lasta
Ojakuja 3, 76940 Nenonpelto
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Tahiniemen päiväkoti n. 65 lasta
Tahintie 36, 76100 Pieksämäki
Tahiniemen päiväkodilla on voimassa oleva valokuvaussopimus 2021 vuoden 
syksyyn asti, jota noudatetaan loppuun asti, sopimuksen päättymisen jälkeen 
Tahiniemen päiväkoti liittyy tästä kilpailutuksesta tehtävään sopimukseen.

Virtasalmen Ryhmäperhepäiväkoti Tilhi n. 12 lasta
Koulutie 12, 77330 Virtasalmi

Perhepäivähoito:
Omassa kotonaan hoitavia perhepäivähoitajia on 20, joilla on tällä hetkellä 79 lasta. 
Kuvauspaikat olisivat 
Perheidentalo
Kalevalankatu 38 76100 Pieksämäki
 
Maaselän päiväkoti-koulu
Seunalantie 8, 76850 Naarajärvi

Kontiopuiston liikuntahalli 
Karpalokuja 2 76120 Pieksämäki

Kontiopuiston satelliitti ryhmä Lammenkukka n. 25 lasta
Jäppilän kirkkotie 16, 77570 Jäppilä. 

Tahiniemen entinen koulu 
Tuohiniementie 6, 76100 Pieksämäki

Kalevalaryhmiksessä n. 4 lasta
Kalevalankatu 38, 76100 Pieksämäki

Tarjottavien tuotteiden ja niihin liittyvän palvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä määritellyt vaatimukset ja ehdot.

Tilaaja mahdollistaa toiminnan ja määrittelee kokonaispalvelun sisällön ja ehdot. 
Tilaaja ei maksa korvausta valittavalle palveluntuottajalle. Palveluntuottaja saa 
korvauksen palveluntuotannosta palveluun sisältyvien tuotteiden kautta tilaajan 
asiakkailta asiakkaiden tekemien tilausten mukaisesti. Sopimus ei sisällä 
määräostovelvoitetta tilaajalle, yksiköille tai asiakkaille vaan tuotteita ja palvelua 
tilataan tarpeeseen.

Valokuvauspalvelun tulee sisältää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä eritellyn 
mukaisesti vähintään vaaditut valokuvatuotteet sekä niihin liittyvä palvelu (esim. 
kuvausaikojen sopiminen, kuvausten organisointi ja niistä tiedottaminen yhteistyössä 
yksiköiden kanssa, kuvaversioiden ja tilausten hallinta sekä toimitus).

Tarjottavat palvelut
Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu 
mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja 
vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän.   

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta
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Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

13.05.2021 09:36 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

TARJOUKSEN LAADINTA
Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän 
tarjouspyynnön mukainen.

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan 
lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankinta alittaa 
käyttöoikeusopimushankinnan hankintalain 25 §:n kansallinen kynnysarvon. 
Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa:

Ilmoitus ja hankintamenettely
Sähköinen hankintailmoitus www.hankintailmoitus.fi sivuille 23.4.2021
Tarjouspyyntö saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalissa 23.4.2021 alkaen.
Mahdolliset lisäkysymykset lähetettävä tarjouspalvelu.fi portaalin sivulle 3.5.2021
 klo 10.00 mennessä
Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään Tarjouspalvelu.fi portaalin 
sivuille.
Tarjousten vastaanottaminen Tarjouspalvelu.fi portaaliin 13.5.2021 klo 12.00 
mennessä.
Tarjousten avaus
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu
Hankintapäätös
Hankintapäätöksestä ilmoittaminen
Hankintasopimus / tilaus

Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 
2014 PALVELUT Päivitysversio 2017).
- Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista hankintalaki 
80 §:n ja 81 §:n mukaisin poissulkuperustein.
- Pidätetään oikeus olla hyväksymättä osatarjouksia.
- Pidätetään myös oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, 
puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä.
- Pidätetään oikeus hylätä tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin 
tarjouspyyntö edellyttää.
- Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden keskeyttää hankinnan, jos 
hankintahinta on liian suuri budjetoituun rahamäärään nähden (hankintalaki §125
 ja §123).
- Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.
- Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä.
- Tarjouksen pyytäjällä on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa 
tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja.
- Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä 
esitettyihin ehtoihin ja tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja ei 
käsitellä.   

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Pieksämäen kaupunki, Sivistyslautakunta
Postiosoite PL 125

Postitoimipaikka Pieksämäki

Postinumero 76101

Maa Suomi

Puhelin +358 157882111

Sähköpostiosoite kirjaamo@pieksamaki.fi

Faksi +358 15336133

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.pieksamaki.fi

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

13.05.2021 13:00

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 03.05.2021 10:00 mennessä

Hankinnan tunniste

PMK/110/02.08.00.00/2021

Pieksämäen kaupunki
Kauppakatu 1
76100 Pieksämäki
2048903-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445882253
+358 15336133
paivi.nykanen@pieksamaki.fi
http://www.pieksamaki.fi

Pieksämäen kaupunki
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö 
PMK/110/02.08.00.00/2021
Päiväys 23.04.2021

7/20



Lisätiedot

Lisätiedot ja kysymykset
Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietopyynnöt ja kysymykset on lähetettävä 
Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa 3.5.2021 klo 10.00 mennessä. Sähköpostilla tai 
kirjeellä lähetettyihin tai puhelimitse tehtyihin tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja 
kysymyksiin ei vastata, koska silloin ei toteudu hankintalain vaatima tasapuolinen kohtelu. 
Lisätietopyyntöjen ja kysymysten jätön määräajan jälkeen lähetettyihin lisätietopyyntöihin ja 
kysymyksiin ei vastata. 

Tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja kysymysiin vastataan 
Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa.
Julkaistut vastaukset lähtevät sähköpostilla kaikille tarjouspyyntöön kirjautuneena tutustuneille 
sekä tulevat näkyville Tarjouspalveluun kyseisen tarjouspyynnön "Kysymykset ja vastaukset" - 
osioon.

Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarjouspyyntöön tehtävistä korjauksista 
ja tarkennuksista. Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset korjaukset ja tarkennukset 
tarjouspyyntöasiakirjoihin Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista ennen tarjouksen jättämistä. 
Tarjouspyyntöön mahdollisesti korjausilmoituksella tehtävät korjaukset ja tarkennukset 
kumoavat jo lähetetyt ja keskeneräiset tarjoukset toimittajaportaalissa. Tällöin tarjoajan tulee 
tehdä tarjous uudelleen.

Mikäli teillä on kysymyksiä tai ongelmia liittyen Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin 
kirjautumiseen tai itse järjestelmän käyttöön, olkaa yhteydessä järjestelmän tukeen:

Cloudia Helpdesk
tuki@cloudia.fi
+358 20 766 1075

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjousten arviointi, käsittely ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa
1. Tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden soveltuvuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailu

Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut 
vaatimukset, vertaillaan jäljempänä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt 
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota 
tietämättömyyteen.Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 
vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli pyydetyt todistukset on 
toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden aikana, 
todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa.
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Soveltuvuusvaatimukset Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

LAKISÄÄTEISET YLEISET 
SOVELTUVUUSVAATIMUKS
ET TILAAJAVASTUULAIN 
MUKAISESTI

Todistus maksetuista veroista, 
sosiaaliturvamaksuista, 
eläkevakuutusmaksuista, 
ennakkoperintärekisteriin 
kuulumisesta ja 
tilaajavastuulain 
noudattamisesta.

Ladattava

Tarjoajan on ladattava todistukset - maksetuista veroista, - sosiaaliturvamaksuista ja - eläkevakuutusmaksuista 
sekä - selvitys ennakkperintärekisteriin kuulumisesta ennakkoperintälain (118/1996) mukaisesti ja - 
työnantajarekisteriin sekä - arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin ja - 
kaupparekisteriin kuulumisesta sekä - tilaajavastuulain noudattamisesta sisältäen todistuksen 
tapaturmavakuutuslain (608/1948) tarkoittaman tapaturmavakuutuksen voimassaolosta, selvitys sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja selvitys työterveyshuollon järjestämisestä joko erillisinä 
todistuksina tai Rala todistuksena tai tilaajavastuulain todistuksena.

Todistusten kelpoisuusaika

Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 
Mikäli pyydetyt todistukset on toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden 
aikana, todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa.
TARJOUKSEEN LIITTYVÄT 
VAATIMUKSET

Tarjouspyynnön vaatimukset liittyen tarjoukseen.

Tarjottujen palveluiden hinta / 
hinnat

Kyllä

Tarjottujen palveluiden hinta / hinnat on ilmoitettu EUR netto, alv. 0 %, pyydetylle yksikölle. Tarjoushintoihin on 
sisällyttävä kaikki alennukset. Erillisiä pientoimitus-, laskutus-, ym. lisiä ei lisätä hintaan.
Vastuut ja valitustilanteet Ladattava

Tarjoajalla on oltava kattavat vakuutukset mahdollisia palvelussa tapahtuvien vahnkojen varalle. Toimituksissa 
vahingot korvataan toimittajan vakuutuksesta. Tarjouksessa tulee selvittää tarjoajan toimintamalli 
vastuukysymyksissä ja valitustilanteissa. Valitun  toimittajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen otetaan 
kohta, jossa määritellään reklamaatioissa käytettävä menettely ja vahingon korvaaminen toimittajan 
vakuutuksesta. Tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon.
Tarjoajalla on toiminnan 
vastuuvakuutus.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä 
tai sen vastuuhenkilöitä koske 
hankintalain 80 §:n mukaiset
pakolliset 
poissulkemisperusteet.

Kyllä

"Kyllä" -vastaus = vakuutan, että poissulkemisperusteita ei ole.
Poissulkemisperusteet: http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 (laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 / 1397)

Jos kyllä

Jos kyllä
Vakuutuksena edellä 
mainitun vaatimuksen 
täyttymisestä tarjoaja 
sitoutuu toimittamaan 
rikosrekisteriotteet ennen 
sopimuksen 
allekirjoittamista. 

Kyllä

Lisätietoa Oikeusrekisterikeskuksesta sekä esim. 
http://www.hankinnat.fi/fi/news/rikosrekisteriotteitasaanytoikeusrekisterikeskukselta

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä 
tai sen vastuuhenkilöitä koske 
hankintalain 81 §:n mukainen 
harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste.

Kyllä
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"Kyllä" -vastaus = vakuutan, että poissulkemisperusteita ei ole.
Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet: http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 (laki julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 / 1397)

Tarjoaja aikoo käyttää 
alihankintaa hankinnan 
toteutuksessa.

Mikäli alihankintaa käytetään, vastaa tarjoaja alihankintoina tehtävistä töistä kuin omistaan.

Jos kyllä

Jos kyllä
Selvitys alihankkijoista ja 
näiden osuudesta 
hankinnan toteutuksessa. 

Ladattava

Alihankkijoista ilmoitettava vähintään alihankkijan nimi, y-tunnus, postitoimiosoite ja yhteyshenkilö

Tarjoamme ryhmittymänä

Jos kyllä

Jos kyllä
Ryhmittymällä on 
hankintamenettelyä varten 
on johtava kumppani, joka 
toimii myös ryhmittymän 
yhteisenä edustajana 

Selvitys ryhmittymän osapuolista vastuualueineen tässä hankinnassa Ryhmittymän osapuolista ilmoitettava 
vähintään nimi, y-tunnus, postitoimiosoite, yhteyshenkilö ja vastuualue

Tarrakuvat Kyllä

Perusopetuksen osalta ei tarvita tarrakuvia tilaajan käyttöön

Tilaaja ei sitoudu 
vähimmäismääriin.

Kyllä

Tilaaja ja asiakkaat eivät sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättävät itselleen oikeuden hankkia 
tuotteita ainoastaan tarvitsemansa määrän.
Ladattavat liitteet ja 
selvitykset, myös salaiset 
liitteet ja selvitykset.

Kyllä

Tarjoajan on nimettävä liitteet ja selvitykset niin, että liitteen ja selvitysten nimestä tietää mikä liite tai selvitys on 
kyseessä. Lisäksi Tarjoajan ladattavien liitteiden ja selvitysten nimistä on selvittävä onko liite salainen. Lisäksi 
salaisessa liitteessä tai selvityksessä on oltava asiakirjan oikeassa ylälaidassa merkintä punaisella tekstillä 
salainen.

Tarjouspyynnöstä 
mahdollisesti esitetyt 
kysymykset ja niihin annetut 
vastaukset

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se on tutustunut mahdollisiin tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin ja niihin 
annettuihin vastauksiin ja  huomioinut ne osana tarjouspyyntöä sekä
tarjoustaan.

Tarjouspyynnön ehtojen 
hyväksyminen.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se on tutustunut tähän tarjouspyyntöasiakirjaan ja sen liitteisiin
kokonaisuudessaan ja että jättäessään tarjouksen hyväksyy kaikki tarjouspyynnössä ja liitteissä asetetut ehdot 
ja vaatimukset sellaisinaan. Muita kuin tässä tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja ja vaatimuksia ei huomioida.
Tarjoajan puhelinpalvelu Kyllä

Tilaaja voi hoitaa kaikki hankintaan liittyvät asiat (tilaukset, reklamaatiot, muu asiakaspalvelu) tarjoajan kanssa 
puhelimitse ilman, että puhelut ohjautuvat lisämaksulliseen puhelin- tai muuhun palveluun.
Sopimusluonnos ja sen liitteet Kyllä

Tarjoaja sitoutuu liitteenä x olevaan sopimusluonnokseen ja sen liitteisiin

Soveltuvuusvaatimusten 
täyttyminen

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tarjoajille asetetut
soveltuvuusvaatimukset.
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Hankinnan kohteen kriteerit

Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021

Pyydettävät kuvat

Kohteen hintaa ei kysytä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Ryhmäkuva € / kpl
Syötettävä

25.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Ryhmäkuvan hinta sisältää noin 18 cm * 25 cm värillisen ryhmäkuvan.

Muotokuva € / kpl
Syötettävä

10.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Muotokuvan hinta sisältää noin 10 cm * 15 cm värillisen yksilökuvan.

Muotokuva-arkki € / kpl
Syötettävä

10.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Muotokuva-arkin hinta sisältää neljä (4) värillistä muotokuvaa.

Tarrakuva-arkki € / kpl
Syötettävä

10.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Tarrakuva-arkin hinta sisältää 12-15 kappaletta tarrakuvia. Kuvien koko noin 3,5 cm * 2,4 cm.

Kaveri- / sisaruskuva € / kpl
Syötettävä

10.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Kaveri- / sisaruskuvan hinta sisältää noin 10 cm * 15 cm värillisen yhteiskuvan.

Peruspaketti € / pkt
Syötettävä

35.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Peruspaketin hinta sisältää vähintään tarrakuva-arkin, ryhmäkuvan ja muotokuvan.

Nolla ja miinushinnat ovat 
kiellettyjä

Kyllä

Tarjoaja huomioi, että Pieksämäen kaupunki ei hyväksy koululaisten ja varhaiskasvatuslasten 
valokuvaushinnoittelun yhteenkään kohtaan  nolla- ja miinushintoja. Tarjoaja huomioi ja hyväksyy tämän ehdon.

Kokonaishinnan maksimipisteet: 100.00

Hinnan pisteiden laskentakaava:

  pienin annettu arvo
-------------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Tarjouksen teosta ei 
korvausta.

Kyllä

Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.

Tarjouksen voimassaoloaika Kyllä

Tarjous on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti.

Yhteyshenkilöt 
yhteystietoineen

Ladattava

Tarjoajan on ladattava selvitys, josta käy ilmi yhteyshenkilöt yhteystietoineen seuraaville asioille: Tarjousasiat, 
Sopimusasiat, Tilausasiat, Laskutusasiat, Reklamaatioasiat sekä hankintasopimuksen allekirjoittaja 
yhteystietoineen.

Päiväys ja allekirjoitus Ladattava

Tarjoajan on ladattava tarjouksen päiväys ja allekirjoitus.
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Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Tarjoajan valikoima sisältää 
vähintään tuotekorissa eritellyt 
tuotteet.

Kyllä

Tarjotut hinnat sisältävät 
kaikki ko. tuotteesta ja siihen 
liittyvästä palvelusta 
asiakkaalle aiheutuvat
kustannukset lukuun ottamatta 
toimituskuluja

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Palvelua koskevat 
ehdottomat vaatimukset.

Kaikki palvelu annetaan 
suomen kielellä.

Kyllä

Jokaisesta kuvattavasta 
henkilöstä otetaan vähintään 3 
yksittäisotosta, joissa kaikissa 
kuvattavalla on silmät auki.

Kyllä

Ryhmäkuvista otetaan 
vähintään 2 otosta, mutta 
kuitenkin niin monta, että 
jokaisesta kuvattavasta on 
vähintään 1 otos, jossa 
hänellä on silmät auki. Silmien 
kuvakäsittely ("silmien 
aukaisu") on kielletty.

Kyllä

Kaveri-/sisaruskuvista otetaan 
vähintään 3 otosta, joissa 
kaikilla kuvattavilla on silmät 
auki-

Kyllä

Asiakkaat voivat sähköisen 
järjestelmän kautta tarkastella 
näitä otoksia ja tilata tuotteita 
eri otoksista.

Kyllä

Palvelua on saatavilla 
vähintään arkisin klo 8.00 - 
15.00.

Kyllä

Kuvauspäivän aikataulu 
sovitaan yhteistyössä yksikön 
kanssa tapauskohtaisesti.

Kyllä

Kuvausten suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon 
kuvattavien henkilöiden ikä, 
mahdolliset erityistarpeet ja 
kuvattavien määrä.

Kyllä

Mikäli kuvaukseen vaadittavat 
lupalaput jaetaan asiakkaille 
ryhmien kautta, tulee ne 
toimittaa yksikköön noin 2 
viikkoa ennen kuvauspäivää.

Kyllä

Tarjoaja vastaa 
kuvauspäivästä kertovien 
tiedotteiden laadinnasta.

Kyllä

Yksiköille toimitetaan 
tiedotteet ja muistutusviesti 
noin 4 viikkoa ennen 
kuvauspäivää.

Kyllä
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Tarjoaja toimittaa kuvausten 
jälkeen yksikölle veloituksetta 
ryhmäkuvan jokaisesta 
ryhmästä (1 
ryhmäkuva/ryhmä), tiimikuvan 
jokaisen ryhmän aikuisista ( 1 
tiimikuva/ryhmä). Tiimikuvia 
hyödynnetään 
tiedotusluonteisesti 
kertomaan, keitä aikuisia 
kussakin ryhmässä 
työskentelee. Lisäksi tarjoaja 
toimittaa varhaiskasvatuksen 
(päiväkodit ja muut 
päivähoitopaikat) yksiköihin 
vähintään neljä (4) kappaletta 
tarrakuvia jokaisesta 
kuvatusta lapsesta. 
Perusopetuksen yksiköihin EI 
toimiteta tarrakuvia kuvatuista 
lapsista/nuorista.

Kyllä

Lisäkuvausmahdollisuus 
koskee vähintään yksilö- ja 
kaveri/sisaruskuvia.

Kyllä

Tuotevalikoimaa koskevat 
ehdottomat vaatimukset.

Valikoimasta on saatavilla 
tuotteita vähintään värillisinä 
ja mustavalkoisina.

Kyllä

Passikuvamahdollisuus. Kyllä

Kaikki otokset ja tuotteet ovat 
teknisesti laadukkaita ja 
studiotasoisia.

Kyllä

Kaikki otokset kuvataan 
ammattilaiskäyttöön 
tarkoitetulla studiokalustolla.

Kyllä

Tuotteiden tilaus on toteutettu 
sähköisen järjestelmän kautta.

Kyllä

Sähköinen järjestelmä on 
tietoturvallinen.

Kyllä

Palvelun toimitusehdot.

Palvelua tuotetaan tilaajan 
toimipaikoissa osoitetuissa 
sisä- tai ulkotiloissa 
Pieksämäen seudun alueella.

Kyllä

Tuotteiden toimitusehdot.

TOP toimitettuna asiakkaan 
ilmoittamaan osoitteeseen 
Suomessa, FIN01.

Kyllä

Muut tiedot.

Tarjoaja toimittaa veloituksetta 
vähintään tarjoamistaan 
ostoskorin tuotteista 
näytekappaleen tuotteen 
ominaisuuksien 
varmistamiseksi.

Kyllä

Jos kyllä

Jos kyllä
Näytekappaleen tulee 
vastata ominaisuuksiltaan 
täysin tarjottua tuotetta 
Toimitus postitse
osoitteeseen ... 
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Hankintayksikön esittely

Pieksämäen kaupunki.

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Palveluntuottaja
Palveluntuottajan tulee olla Suomessa kyseisiä palveluja kaikilla tavoin tuottamaan 
oikeutettu, hyvämaineinen ja tunnettu hyvästä yhteistyökyvystään.

Palvelun laatu ja siinä esiintyvät virheet
Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä on sovittu. Palvelun tulee 
täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten 
sekä viranomaisten antamat määräykset.

Palveluntuottaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä 
voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta palveluntuottajalta.

JYSE 2014 PALVELUT:
4 Palvelun ominaisuudet
4.5 Palvelu tuotetaan suomen kielellä, ellei toisin ole sovittu. Palvelua tuottavilla henkilöillä 
tulee olla tehtävien edellyttämä kielitaito.
6 Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut
6.3 Palveluntuottaja ylläpitää palveludokumentaatiota. Ellei toisin ole sovittu, 
palveludokumentaation tulee olla suomenkielistä.

Tiedotusvelvollisuus
Palveluntuottajan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka palveluntuottajan puolella vastaa 
yhteistyöstä ostajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä.  

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kuvaus kohdassa kerrotut Pieksämäen kaupungin koulut ja 
varhaiskasvatuspaikat.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvioitu arvo on laskettu ottaen huomioon mahdolliset 
optiokaudet, ja se on hankintayksikön arvioima sopimuksensaajan sopimuksen 
voimassaoloaikana tuottama liikevaihto ilman arvonlisäveroa.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki 13.5.2021 klo 12.00 mennessä.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinta
Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ilmoitetut 
vähimmäisvaatimukset.
Tuotteiden myynnistä saatavat tulot ovat tarjoajan tuloja. Tarjoaja vastaa 
palveluntuotantoon vaadittavan henkilöstön palkoista ja muista mahdollisista työstä ja 
tarvikkeista aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.
Tuotteiden hintatason tulee olla kohtuullinen verrattuna markkinahintoihin.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa eriteltyjen tuotteiden (ns. ostoskori) kiinteät hinnat. Tarjottujen 
hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnöissä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset, kaikki 
hankintaan liittyvät kustannukset sekä kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut 
lukuunottamatta toimituskuluja. Tarjoaja ei saa veloittaa tilaajaa tai tämän asiakkaita 
erikseen hankintaan sisältyvästä palvelusta vaan kaikkien niistä aiheutuvien kustannusten 
tulee sisältyä tuotteiden hintoihin. Hintojen tulee sisältää arvonlisävero.
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Tuotteita tulee voida tilata ilman määrärajoitusta tarjottuun hintaan.

Tarjoushinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %) euromääräisinä nettohintoina, 
joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Hintojen tulee sisältää kaikki 
toimituksesta, laskutuksesta ja tilausten käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Erillisiä 
toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ym. lisiä ei hyväksytä.

Hinnanmuutokset: 
Hinnat on oltava kiinteät 31.7.2022 asti. Vuosisopimuskauden ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023 
ja 1.8.2023 - 31.7.2024 sekä mahdolliselle optiovuodelle 1.8.2024 - 31.7.2025 hyväksytään 
hinnanmuutokset yhden kerran per sopimusvuosi ja yhden kerran per optiovuosi. 
Hintamuutokset hyväksytään ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin 
ja todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin esim. 
työvoimakustannuksissa tai vastaavissa. Hinnanmuutokset saa olla sopimuskaudella 
enintään (+/- 2  %).

Perustellut muutosesitykset on tehtävä vähintään kahta (2) kuukautta ennen ehdotettua 
muutoksen voimaan astumista kirjallisesti Pieksämäen kaupungille.

Hyväksytyt muutokset astuvat voimaan ehdotetusta ajankohdasta tai Pieksämäen 
kaupungin hyväksymästä päivämäärästä alkaen.

Perusteettomia hinnankorotuksia sopimuskaudella ei hyväksytä.

Toimitusaika ja varmuus 
Selvitettävä palvelussa ja Ilmoitettava tarjouksessa. 
 
Toimituksen vastaanottaminen
Virka-aikana sopien etukäteen toimipisteen kanssa.

Takuuaika ja -ehdot
JYSE 2014 PALVELUT Päivitysversio 2017- ehtojen mukaisesti. 

Takuuaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin hankinta on tilaajan puolesta 
hyväksytty ja vastaanotettu.

Vastuut ja valitustilanteet
Palveluntuottajalla on oltava kattavat vakuutukset mahdollisia palvelussa tapahtuvien 
vahinkojen varalle. Palvelussa tapahtuneet vahingot korvataan palveluntuottajan 
vakuutuksesta. Tarjouksessa tulee selvittää tarjoajan toimintamalli vastuukysymyksissä ja 
valitustilanteissa. Valitun palveluntuottajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen 
otetaan kohta, jossa määritellään reklamaatioissa käytettävä menettely ja vahingon 
korvaaminen palveluntuottajan vakuutuksesta. Tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon.

Sopimusehdot 
Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 
PALVELUT Päivitysversio 2017).

Toteutettua toimintaa arvioidaan yhdessä Tilaajatahon ja palveluntuottajan kanssa 
erikseen sovittavalla tavalla ilman eri korvausta.

Laskutus ja maksuehto

Maksuehto 
On oltava vähintään 21 pv netto hyväksytystä laskun vastaanotosta. Mahdollisesti perittävä 
viivästyskorko on ilmoitettava tarjouksessa ja viivästyskorko saa olla enintään korkolain 
mukainen.

Laskutus 
Pieksämäen kaupunki suosittelee, että valittu toimittaja toimittaisi laskut sähköisessä 
muodossa.
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Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

TIETOSUOJA
Toimittaja noudattaa voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämää hyvää 
tietojen käsittelytapaa ja henkilötietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja 
vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön 
mukainen ottaen erityisesti huomioon, mitä on säädetty sisäänrakennetusta ja 
oletusarvoisesta tietosuojasta.

Toimittaja ei käytä taikka muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsittelemiään 
Tilaajan henkilötietoja muuhun kuin sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen ja 
silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja Tilaajan antaman 
ohjeistuksen mukaisesti.

Toimittajan on sitouduttava noudattamaan Henkilötietojen käsittelyn ehdot tarjouspyynön 
Liite 1 HKE -liitteen ehtoja.
Tarjoukseen on liitettävä käsittelytoimien kuvaus joko palvelukuvauksessa tai 
täydentämällä Käsittelytoimien kuvaus tarjouspyynnön Liite 2 HKE X -liite tarjottavaa 
palvelua vastaavaksi.

Tarjouspyynnön liitteiksi:
Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 1 HKE
Käsittelytoimien kuvaus Liite 2 HKE 

Vaitiolovelvollisuus ja tietoturvallisuus
Palveluun osallistuvien henkilöiden tulee sitoutua asiakas ja ym. tietojen osalta vaitioloon.

Sanktiot ja viivästysmaksut
Toimituksen viivästyessä ja / tai kun tilattua tuotetta ei toimittaja pysty toimittamaan 
noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT 
Päivitysversio 2017) sanktioiden ja viivästysmaksujen osalta.

Mikäli palvelun tuottaja ei kykene tuottamaan sovittua palvelua, on tarjouksen pyytäjällä 
oikeus sopimuksen purkamiseen.   

Hylkäämisperusteet

Tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden kelpoisuuden arviointi
Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 80 §:n mukaisesti sellainen ehdokas tai 
tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin ja sellaiset yritykset, joilla ei 
voida katsoa olevan hankintalain 85 §:n ja 86 §:n mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita 
edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten 
sosiaalimaksujen suorittamisen. Hankintayksikkö voi käyttää myös hankintalain 81 §:n 
mukaista harkinnanvaraista poissulkemisperustetta tarvittaessa.

Tarjousten ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjous hylätään, mikäli se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaatimuksia, sitä ei ole 
annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa, tarjouspyynnön liitteitä on muutettu tai ne 
on jätetty täyttämättä tai että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä vääriä tietoja.  
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Sopimusmenettely

Hankintapäätös ja -sopimus
Tätä hankintaa koskevan päätöksen tekee Pieksämäen kaupunki.

Hankintasopimus  
Hankinnassa noudatetaan odotusaikaa. Julkisista hankinnoista annetun lain 129 §:n 
mukaan hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 
päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen 
päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, yhden päivän kuluttua 
niiden lähettämisestä sähköpostilla. Hankintasopimus voidaan kuitenkin tehdä tätä 
aikaisemminkin, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä yleistä etua 
koskevasta pakottavasta syystä tai ennalta arvaamattomasta hankintayksiköstä 
riippumattomasta syystä. 

Sopimusasiakirjojen järjestys
Hankintasopimus 
Hankintapäätös
Tarjouspyyntö liitteineen
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT Päivitysversio 2017)
Tarjous liitteineen
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Asiakirjojen julkisuus

Asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltaminen
Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy seuraavien lakien perusteella:
* Julkisen hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaisesti ja 
* Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 7 § 2 momentin ja 
* Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (701/2011) 
perusteella sekä 
* Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (1400/2016) 11 §:n 
muuttamisesta perusteella. 

Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa 
koskevat asiakirjat tulevat JulkLain (701/2011) 7 § 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin 
julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan 
tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen JulkLain (1400/2016) 11 §:ssä 
tarkoitetuin rajoituksin. 

Julkisessa tarjouskilpailutuksessa hankintayksikölle toimitetut tarjoukset liitteineen ovat 
julkisuuslain tarkoittamia viranomaisen asiakirjoja. Tarjousasiakirjat ovat pääsääntöisesti 
julkisia tarjouskilpailun asianosaisille.

Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli 
liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi 
välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä 
liitteellä, tarjoaja merkitsee salassa pidettävät asiakirja selkeästi merkinnällä SALAINEN 
sekä tiedoston nimeen että itse asiakirjaan. Lisäksi edellytetään, että salassapidettävät 
tiedot yksilöidään asiakirjasta merkitsemällä ne muusta tekstistä poikkeavalla, selkeällä 
tavalla. 

Pieksämäen kaupunki päättää mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslakien (Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 701/2011 ja Laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 1400/2016) nojalla.  Vertailtavat tiedot, kuten 
hinta ja alennusprosentti eivät voi olla salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.

Hankinta-asiakirjoissa olevat tiedot ja kokonaishinta ovat sopimuksen teon jälkeen julkisia, 
jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole esim. liike- tai ammattisalaisuudeksi katsottavan 
asian johdosta salassa pidettävä. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Päätöksenteon perusteet

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. 
Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtaessa käytettävät valintaperusteet ovat seuraavat:

Vertailussa edullisimmasta hinnasta saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat 
suhteutetaan tähän kaavalla:

Edullisin hinta / tarjottu hinta * maksimipistemäärä

Nolla- ja miinushinnat
Tarjoaja huomioi, että Pieksämäen kaupunki ei hyväksy koululaisten ja 
varhaiskasvatuslasten valokuvaushinnoittelun yhteenkään tarjoushintakohtaan nolla- ja 
miinushintoja. Tarjoaja huomioi ja hyväksyy tämän ehdon.
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Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kilpailutuserimielisyydet
Kilpailutuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan hankintalain mukaisen oikaisuvaatimus- 
ja valituskäytännön mukaisesti.

Sopimuserimielisyydet
Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys
Tilaajan ja Toimittajan välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavien asiakirjojen 
perusteella

1. Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021, PVM hankintasopimus
2. Hankintapäätös PVM, Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021
3. Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021, 23.4.2021 
tarjouspyyntö liitteineen
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT Päivitysversio 2017
5. TARJOAJA Koululaisten ja varhaiskasvatuslasten valokuvaus 337834 / 2021 tarjous 
PVM liitteineen.

Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään 
ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä 
mainitussa keskinäisesssä pätevyysjärjestyksessä.

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin 
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Etelä-Savon 
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot_Liite 1 HKE.pdf
Käsittelytoimien kuvaus_Liite 2 HKE.pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Päivi Nykänen Hankinta-asiantuntija

Muut asiat

3 Alihankinta (JYSE 2014 PALVELUT Päivitysversio 2017)
3.1 Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden 
täyttämisestä siitä riippumatta, käyttääkö palveluntuottaja alihankkijoita.

3.2 Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. 
Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa 
siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia velvoitteita.

3.3 Jos palvelun tuottaminen tapahtuu tilaajan välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa ja 
palveluntuottaja käyttää siihen alihankkijoita, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle 
ennen palvelun tuottamisen aloittamista näiden alihankkijoiden nimet, yhteystiedot ja 
lailliset edustajat, jos kyseisiä tietoja ei ole mainittu hankintasopimuksessa. 
Palveluntuottajan tulee lisäksi ilmoittaa tilaajalle kaikista tässä kohdassa tarkoitettuihin 
alihankkijoihin kohdistuvista muutoksista ja lisäyksistä.

3.4 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankintasopimuksessa nimettyä alihankkijaa 
tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan 
suostumusta.

3.5 Jos hankintasopimuksessa nimetty alihankkija tai olennaisten sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseen osallistuva alihankkija ei kuitenkaan voi palveluntuottajasta riippumattomista 
ja pakottavista syistä osallistua hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, 
palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa alihankkija sellaiseen resursseiltaan ja laadultaan 
vastaavaan alihankkijaan, jonka tilaaja hyväksyy. Tilaaja voi olla hyväksymättä 
palveluntuottajan esittämän korvaavan alihankkijan vain perustellusta syystä. Jos 
palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa esittämään korvaavaa alihankkijaa, jonka 
tilaaja hyväksyy, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden (6) 
kuukauden irtisanomisajalla.

3.6 Palveluntuottajan on toimitettava tilaajan pyynnöstä selvitys palvelun tuottamisessa 
käyttämistään alihankkijoista.

3.7 Palveluntuottajalla on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen 
kohdistuu julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen 
poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3–11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen 
jälkeen. Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa 
hankintasopimus päättymään välittömästi.
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