
Tietopyyntö 222465

Markkinavuoropuhelukutsu: liikkumaan aktivointiosaston ostopalvelut

Hankintayksikön yhteystiedot
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Pääasiallinen osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat

Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=222465&tpk=9de6b2ce-84b2-4f13-b520-112ef405197d

Sähköisesti osoitteessa

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

Ei

Hankinnan kohde
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Hankinnan kuvaus

KUTSU

Tämä on kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen, joka koskee Turun kaupungin 
liikuntapalveluiden liikkumaan aktivointiosaston ohjaustoiminnan, valvonnan ja 
huoltotoiminnan ostopalveluiden kilpailutusta.

Liikunnanohjausta toteutetaan tällä hetkellä ostopalvelusopimuksin yhteistyössä 
turkulaisten urheiluseurojen, muiden yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien 
kanssa. 

Tarkoitus on antaa eri palveluntuottajille tasavertainen osallistumismahdollisuus 
palveluiden tuottamiseen, sekä syventää yhteistyötä ja tuoda yhteistyön 
mahdollisuudet kattavasti esille.

Turun kaupunki suunnittelee kilpailutusta liikkumaan aktivointiosaston 
ohjaustoiminnan, valvonnan ja huoltotoiminnan ostopalveluista tavoitteen mukaan 
1.8.2019 alkavalle suunnitelman mukaan 2 vuoden mittaiselle sopimuskaudelle, 
jonka jälkeen mahdollisuus olisi vielä kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen 
optiokauteen.

Hankinnasta järjestetään markkinavuoropuhelu keskiviikkona 20.3.2019 klo 17-19 
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksessa osoitteessa Blomberginaukio 4, 20720 
Turku.

Markkinavuoropuhelussa Turun kaupunki esittelee suunnitelmiaan tulevasta 
hankinnasta ja tarkoituksena on selvittää tarkemmin suunniteltuun hankintaan 
liittyviä asioita.

Tilaisuuteen osallistujilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä suunnitelmiin ja 
täten vaikuttaa kilpailutuksen sisältöön. Toivomme hyvää ja rakentavaa keskustelua 
syntyvän.

Markkinavuoropuhelun perusteella saatavaa tietoa ja materiaalia on tarkoitus 
hyödyntää varsinaisen tarjouspyynnön valmistelussa.

Lisätietoja suunnitellusta hankinnasta on tämän kutsun kohdassa Hankinnan 
taustaa.

ILMOITTAUTUMINEN

Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita osallistumaan 
markkinavuoropuheluun. Pääsy on vapaa, mutta osallistujia pyydetään ilmoittamaan 
saapumisensa tiistain 19.3. loppuun mennessä tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.  
Ilmoittautuminen ei ole kuitenkaan edellytys osallistumiselle.

Kysymyksiä tai kommentteja voi myös esittää ennakkoon tarjouspalvelu.fi-portaalin 
kautta.

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu 
markkinavuoropuheluun. Tämä kutsu ei sido kutsun antajaa tai kutsuun vastanneita.  
Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelukutsun tai 
markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä esitetyt kuvaukset / määritykset sido 
tilaajaa

Alustavasti on suunniteltu, että varsinainen tarjouskilpailu järjestetään huhti- 
/toukokuussa 2019.
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Hankintalaji

Palvelut

Pääkohde

Päänimikkeistö

Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (98000000-3)

CPV-täydentävä nimikkeistö

Lisäkohde (-kohteet)

Päänimikkeistö

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut (92000000-1)

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

19.03.2019 16:00

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Muutoksenhakutiedot

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella
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Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 19.03.2019 15:00 mennessä

Lisätiedot

Tietopyynnöstä / markkinavuoropuhelun kutsusta on mahdollista esittää kysymyksiä 
tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Tilaaja ei sitoudu vastaamaan kysymyksiin, 
mutta ne voidaan ottaa huomioon markkinavuoropuhelussa ja tarjouspyynnön 
valmisteluvaiheessa.

Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään päivää ennen markkinavuoropuhelua.

Liikesalaisuustiedot

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

Kyllä

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Pyydämme huomioimaan, että alla esitetyt tiedot ovat vasta suunnitelmia, eivätkö sido 
tilaajaa.

HANKINNAN KOHTEENA OLEVAT TUOTTEET JA PALVELUT

Hankinta on jaettu eri kohteisiin, tarjoaja voi valita kohteet, joihin haluaa tarjota. 
Suunnitellut kohteet jakautuvat liikunnan ohjaukseen, valvontaan ja 
vuokraamo-/huoltotoimintaan seuraavasti:

Ohjaustoiminta:
• Liikkuva koulu (erillinen aineisto)
• Lasten erityisuintitoiminta

Hankinnan kohteen kriteerit

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Ilmoittautuminen 
markkinavuoropuheluun

Olen osallistumassa 
markkinavuoropuheluun

Jos kyllä

Osallistujaorganisaation ja 
osallistuvan 
henkilön/henkilöiden määrä 
ja nimet 

Kokonaishinnan maksimipisteet: 0.00

Hinnan pisteiden laskentakaava:   pienin annettu arvo
-------------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo
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• Mihi.fi
• Leidit liikkeellä
• Leikkipuistojumpat
• Kunnon äijät
• Maahanmuuttajien uinninopetus
• Kuntokonkarit
• Seniorirannekkeen omatoimivuoro
• Ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelutoiminta (VoiTas-tehoryhmät)
• Kauppakeskuskävely
• mahdollinen avoin tarjous esim. urheiluseurojen erityisosaamisesta tai -lajeista

Valvonta: 
• Lasten liikunnan ihmemaa
• Mihi.fi
• Maahanmuuttajien uinninvalvonta

Vuokraamo-/ huoltotoiminta:
• Suksi- ja luistinvuokraamotoiminta

Yllämainituista kohteista tullaan esittämään tarkemmat kuvaukset tulevassa 
tarjouspyynnössä.

HANKINNAN TAVOITTEET 

Tavoitteena on saada aikaan puitejärjestely, johon valitaan kaikki soveltuvuusehdot 
täyttävät palveluntuottajat. 

Jokaiseen yllämainituista kohteista haetaan siis hyväksytyn tarjouksen antaneita 
palveluntuottajia, joista valitaan tulevassa tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin 
palveluntuottajat mainittuihin kohteisiin.

Hankinnasta tehdään kirjallinen puitesopimus valittujen palveluntuottajien kanssa. Lisäksi 
tilaaja ja palveluntuottaja tekevät solmivat ostopalvelusopimuksen. 
Ostopalvelusopimuksella tarkennetaan hankittavia kohteita (verrattavissa tilaukseen).

Tarjous annetaan yrityksen tai seuran henkilöstöstä ohjaaja/valvoja -kohtaisesti. Tarjottu 
henkilöstö pisteytetään mm. kokemuksen, koulutuksen ja kielitaidon perusteella. 

Liikuntapalveluiden yhteyshenkilö neuvottelee palveluntuottajian kanssa järjestyksessä 
parhaan pisteytyksen mukaisesti palvelujen tuottamisesta (sis kaikki osakokonaisuudet, ei 
vain ohjaus).

VAATIMUKSET TARJOAJALLE

Tarjoajaa ja tarjousta kohtaan tullaan asettamaan mm. seuraavia vaatimuksia:
- Tarjoajan tulee täyttää mm. tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.
- Tarjous on sitova ja velvoittaa tarjoajan tarjouspyynnön ja sopimuksen mukaiseen 
palveluun.
- Tarjotun henkilöstön tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset esim. koulutukseen, 
kokemukseen ja kielitaitoon liittyen.
- Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.

VAATIMUKSET HANKITTAVALLE PALVELULLE

Alla mainitut vaatimukset ovat alustavasti mietittynä liikunnanohjaukselle. Valvonta sekä 
vuokraamo-/ huoltotoiminnan vaatimukset eroavat näistä ainakin koulutuksen ja 
kokemuksen osalta.
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KOULUTUKSEN/ KOKEMUKSEN MINIMIVAATIMUS 
Ohjaajalla/ ohjaajilla on oltava käytynä vähintään jokin lajiliiton, liikunnan aluejärjestön, 
KKI:n, Ikäinstituutin ym. järjestämiä kursseja tai VAT/ VEAT- tutkinto tai/ ja vastaavasti yli 1 
vuoden ohjaajakokemus sen kohderyhmän liikunnanohjauksesta, johon tässä 
kilpailutuksessa osallistuu.

OHJAAJAN KIELITAITOVAATIMUS
Tarjoajan/ ohjaajan on omattava hyvä suomen kielen taito.

RYHMÄKOHTAISET VAATIMUKSET
Tarjoajan/ ohjaajan on sitouduttava niihin ryhmäkohtaisiin vaatimuksiin, jotka ovat 
kuvattuna palvelukuvauksissa.

MARKKINOINTI
Tarjoajan/ ohjaajan tulee osata kertoa perustiedot tuotteesta, jonka vuoroa hän/he ohjaavat 
sekä markkinoivan tuotetta myös omilla internet- ja sosiaalisen verkoston sivuillaan. 
Tarjoajan toivotaan markkinoivan myös mahdollisesti muita omia tuotteitaan/palveluja 
asiakkaille. 

SIJAISJÄRJESTELYT
Tarjoaja/ ohjaaja vastaa sijaisjärjestelyistä. Sijaisen pitää täyttää vähintään minimitason 
osaamisen kriteerit.

PALVELUN MAHDOLLISET PERUUTUKSET
Yksittäinen liikuntakerta:
Ohjauskorvaus maksetaan, jos peruuntuminen johtuu muusta kuin tarjoajan/ ohjaajan 
aiheuttamasta syystä. Salivuoron peruuntuessa ohjaajakorvaus maksetaan vain siinä 
tapauksessa, että vuoro joudutaan perumaan maksimissaan neljä päivää aikaisemmin. 

Päätöksen yksittäisen vuoron lopettamisesta tekee tuotteesta vastaava 
liikuntapalveluvastaava esim. vähäisen kävijämäärän vuoksi.  Ohjaajakorvauksen 
maksaminen lopetetaan viimeisen pidetyn vuoron jälkeen. 

Liikuntatuotteiden sisältöjä (lajivalikoimaa) arvioidaan esim. kävijämäärien ja saadun 
asiakaspalautteen perusteella vuosittain. ostopalvelusopimukset uusitaan kausittain (syys- 
ja kevätkausi).

TILASTOINTI
Tarjoaja/ ohjaaja hoitaa tilastoinnin liikuntapalvelukeskuksen antaman ohjeistuksen 
mukaisesti.  

Toiminnasta tulee raportoida Lasten liikunnan ihmemaa- tuotteen osalta kerran 
kuukaudessa, muiden tuotteiden ja toimintojen osalta raportointi kahden viikon kuluessa 
toimintakauden päätyttyä koko kyseisen toimintakauden (syys tai kevät) yhteenlasketut 
tilastot (käyntikerrat, kävijämäärät/ kerta ja kaikki yhteensä).

LASKUTUS
Palvelu tulee laskuttaa toimintakauden jälkeen (kevät- ja syyskausi erikseen) viimeistään 2 
viikon sisällä toimintakauden päättymisestä. Maksun edellytyksenä on, että osallistujalistat 
on palautettu.

ENSIAPULAUKKU TILASSA/MUKANA
Tarjoajan/ ohjaajan tulee huolehtia ensiapulaukun sisällöstä ja pyytää tarvittaessa 
täydennystä liikuntapalvelukeskuksesta. 
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