OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ
28.6.2017 LKä
MPA-2016 PV2, PV2-LUOKAN MERIPELASTUSVENE
Ehdokasta koskevat vaatimukset, lomakkeet
Kiitämme kiinnostuksestanne tarjouskilpailuamme kohtaan. Seuraavasta löydätte käyttöönne taustatietoa,
menettelyohjeita sekä täytettävät osallistumishakemuslomakkeet.
1.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat Suomen Meripelastusseuran 2017 päivitetyn alusluokkamäärittelyn mukaiset PV2luokan meripelastusveneet. Hankinta pitää sisällään yhden, ns. sarjan ensimmäisen veneen sekä erillisillä
optiotilauksilla ns. optioveneet. Hankinta on tarkemmin kuvattu erillisessä hankekuvauksessa ja veneiden
tekniset yksityiskohdat suorituskykyerittelyssä.
Hankinta on kokonaistoimitus (pl. erikseen mainitut tilaajan hankkimat laitteet ja varusteet), eikä osatarjousten antaminen ole mahdollista.
Sopimuskausi on viisi (5) vuotta ja alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksesta.
2.

Menettelyn vaiheet ja kulku

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely ja kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta.
Hankintaprosessin vaiheet pääpiirteittäin ovat seuraavat (alleviivattuna nyt meneillään oleva vaihe):
• Hankintailmoitus HILMA ilmoituskanavassa
• Osallistumishakemukset hankintayksikölle
• Osallistumishakemusten tarkastaminen ja mahdollinen vertailu
• Tarjoajien valinta
• Alustavan tarjouspyynnön toimittaminen tarjoajille
• Alustavien tarjousten jättäminen
• Neuvottelukutsun toimittaminen valituille tarjoajille ja tiedoksianto ei valituille ehdokkaille sekä tarjoajille
• Neuvotteluvaihe
• Lopullisen tarjouspyynnön toimittaminen tarjoajille
• Lopullisten tarjousten jättäminen
• Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen
• Hankintasopimuksen allekirjoittaminen
• Sarjan ensimmäisen veneen valmistus
• Sarjan ensimmäisen veneen koeajo-ohjelma
• Sarjan ensimmäisen veneen vastaanotto
• Sarjan optioveneiden tilaukset, valmistukset ja vastaanotot sopimuskauden aikana
Yllä on kuvattu hankintamenettely ja hankkeen kulku pääpiirteissään. Neuvotteluvaihe voidaan jakaa useampiin osiin ja vaiheisiin menettelyn aikana. Hankintamenettely ja hankkeen kulku on tarkemmin kuvattu
hankekuvauksessa.
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3.

Tarjoajien valinta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille lähetetään alustava tarjouspyyntö. Menettelyyn valitaan kuusi (6) ehdokkaalle
asetetut vaatimukset täyttävää tarjoajaa. Mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä ehdokkaita on enemmän, hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat hankekuvauksen kohdassa 4.3
esitetyillä perusteilla.
Alustavien tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee jatkoon kolmesta neljään (3-4) tarjoajaa, joiden
kanssa hankintamenettelyä jatketaan neuvotteluin.
4.

Ohjeet osallistumishakemuksen tekemiseen

Mikäli haluatte ilmoittautua ehdokkaaksi tarjouskilpailuun, yrityksenne ja hankintaan liittyvien olennaisten alihankkijoiden on täytettävä ehdokkaalle asetetut vähimmäisvaatimukset ja teidän tulee täyttää tässä ohjeessa
mainitut lomakkeet sekä liittää osallistumishakemukseenne vaaditut asiakirjat.
Osallistumishakemusvaiheeseen
liittyvät
kysymykset
tulee
lähettää
sähköpostitse
tarjouskilpailut@meripelastus.fi viimeistään 20.8.2017 mennessä. Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi puheluihin ei voida vastata. Kysymykset ja vastaukset lähetään saman sisältöisenä kaikille
22.8.2017, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Osallistumishakemuslomake liitteineen tulee palauttaa 28.8.2017 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
tarjouskilpailut@meripelastus.fi
Kaikki aineisto tulee olla tallennettuna pdf-muodossa. Allekirjoitettava osallistumishakemuslomake on toimitettava skannattuna allekirjoituksin varustettuna.
Määräajan jälkeen saapuneita, ohjeiden vastaisesti täytettyjä tai lähetettyjä sekä puutteellisia osallistumishakemuksia ei voida huomioida.
Ehdokkaiden tulee täyttää osallistumislomakkeen kaikki kohdat.
Hankintayksikkö noudattaa hankinnassa Suomen lakia julkisista hankinnoista 29.12.2016/1397. Hankintayksikkö soveltaa hankinnassa Suomen tilaajavastuulakia 22.12.2006/1233, vaikka hankinta ei välttämättä täyttäisikään lain edellyttämää soveltamisalaa.
Osallistumislomakkeella on asetettu ehdokkaita koskevia soveltuvuusvaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Näihin vaatimuksiin tulee vastata yksiselitteisesti ”Kyllä”, ellei lain tai esitetyn vaatimuksen osalta ole poikkeuksia
olemassa. Muussa tapauksessa ehdokas suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.
Useissa yksilöidyissä kohdissa edellytetään asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Tällöin pyydetään
yksilöimään liitenumero, jotta oikeat asiakirjat on mahdollista varmasti löytää osallistumishakemuksestanne.
Myös liitteeksi liitettävät muut dokumentit numeroidaan vastaavasti.
Neuvotteluun valittavilta tarjoajilta tullaan tarkistamaan kaikki soveltuvuuteen sekä pisteytyksiin liittyvät asiakirjat ennen neuvotteluiden käynnistämistä. Kilpailun voittavalta toimittajalta asiakirjat tarkastetaan vielä uudelleen ennen hankintapäätöksen julkaisemista sekä vuosittain sopimuskauden kestäessä. Hankintayksikkö
varaa myös oikeuden tarkastaa asiakirjat menettelyn kestäessä kaikilta ehdokkailta.
Tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit hankintayksikkö tarkastaa palvelusta www.tilaajavastuu.fi, mikäli
ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi:n ”Luotettava Kumppani”-jäseneksi. Tällöin näitä dokumentteja ei tarvitse
erikseen toimittaa, mikäli lain vaatimat tiedot ovat palvelussa ajan tasalla.
Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten
antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus.
Ehdokas, joka syyllistyy hankintalain vastaiseen menettelyyn ja/tai väärien tietojen antamiseen toimittaes2(3)

saan pyydettyjä tietoja, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Mikäli väärinkäytös havaitaan hankintapäätöksen ilmoituksen jälkeen, voidaan hankintasopimus purkaa.
Ehdokas voi täyttää lomakkeen sähköisesti tai se voidaan täyttää käsin, mutta lomakkeen järjestystä ja sisältöä ei saa muuttaa.
Osallistumishakemus liitteineen tulee olla suomen kielellä tai ulkomaisen ehdokkaan kyseessä ollessa englannin kielellä.
Mikäli osallistumishakemus tehdään hankintalain 92 § mukaisena ryhmittymänä, tulee ehdokkaita koskevat
vähimmäisvaatimukset täyttyä ryhmittymän osalta. Ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee toimittaa ehdokkailta
edellytetyt selvitykset ja allekirjoittaa osallistumishakemuslomake.
Se, mikä tässä ohjeessa ja muissa hankintaan liittyvissä asiakirjoissa koskee tarjoajaa, koskee myös ehdokkaana olevaa ryhmittymää. Sopimuksen tekeminen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien
yhteisvastuullisuutta sopimuksen velvoitteisiin ja vastuisiin.
ESPD-lomake tulee täyttää ja palauttaa osallistumishakemuksen yhteydessä. Lomake täytetään ESPSpalvelussa: https://ec.europa.eu/tools/espd. Palvelusta löytyy myös ohjeet lomakkeen täyttämiseen.
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