TARJOUSPYYNTÖ KOULUPSYKOLOGIPALVELUISTA

1. JOHDANTO
Virtain kaupungin sivistystoimi pyytää tarjouksia koulupsykologipalveluista. Hankittava palvelu tulee toteuttaa
10.1.2022 - 3.6.2022 välisenä aikana.
2. HANKINNAN KOHDE
Opiskeluhuollon psykologipalvelua 16 h viikossa. Palvelu sisältää oppimisvaikeustutkimuksia, tukikeskusteluja
ja konsultatiivista tukea koulun henkilöstölle, painottuen oppimisvalmiustutkimusten tekemiseen. Oppilaat ovat
perusasteen 0-9 luokkien ja lukion, sekä Tredun Virtain toimipisteen opiskelijoita. Vastaanotot voidaan
keskittää Virtain yhtenäiskoulun tiloihin tai erikseen sopien myös Virtain neljän kyläkoulun tiloihin.
Virtain kaupunki antaa työntekijän käyttöön puhelimen, tietokoneen sekä tutkimuksissa käytettävät testit.
Psykologi kirjaa asiakaskäynnit Aura tietojärjestelmään, sekä kirjaa pyydettäessä lausunnon terveydenhuollon
käyttämään järjestelmään.
4. PALVELUNTUOTTAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN VASTAAMISESSA
HUOMIOITAVAT SEIKAT
Vastaamalla tarjouspyyntöön palveluntuottaja ilmoittaa olevansa käytettävissä. Palvelu tulee antaa suomen
kielellä. Soveltuvuusvaatimuksena on Valviran laillistus psykologin ammatin harjoittamiseen. Mahdollisista
lisäpätevyyksistä palveluntarjoaja voi esittää oman selvityksensä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois
sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittäviä edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi hankinnan kokoon
ja laatuun nähden. Sopimusaikana voidaan neuvotella muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen
alkuperäiseen sisältöön, jos muutokset johtuvat viranomaisten määräysten muuttumisesta tai ennalta
arvaamattomista tekijöistä. Sopimusehtoja voidaan myöhemmin täsmentää kirjallisilla asiakirjoilla edellyttäen,
että ne eivät ole ristiriidassa tässä tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen kanssa. Virtain kaupunki ei maksa
korvausta tarjouksen tekemisestä.
5. TARJOUSASIAKIRJAT
Tarjoukset on toimitettava suomen kielellä ja ne ovat sitovia.

6. TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN JA LISÄTIEDOT
Tarjoushinta tulee ilmoittaa kokonaistuntihintana. Tarjous mahdollisine liitteineen toimitetaan sähköpostitse
osoitteella kirjaamo@virrat.fi. Viestin otsikoksi ”Tarjous – Koulupsykologipalvelu” ja tarjoajan nimi.
Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi esittää 15.11.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
katri.rantala@virrat.fi. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan osoitteeseen www.virrat.fi 30.11.2021 mennessä.
Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia.
7. TARJOUSTEN VERTAILU JA PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA
Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten
perusteella. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Virtain kaupunki pidättää
itsellään oikeuden keskeyttää valintaprosessin, milloin vain ennen sopimuksen allekirjoittamista. Palvelun
tilaajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön pohjalta laadittu sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen
allekirjoittamisella. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tulee esittää sopimuksenteon yhteydessä. Virtain
kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.
8. TARJOUSAIKA, TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tarjoukset tulee toimittaa 15.12.2021 klo 16.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei
huomioida. Tarjous tulee olla voimassa 2.1.2022 saakka ja tarjoushinnan tulee olla kiinteä koko
hankintakohteen valmistumisen ajan.
9. LASKUTUS
Palveluntuottaja laskuttaa sähköisesti palvelun hyväksyttävän tuottamisen jälkeen kuukausittain. Maksuehto
on 14 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
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