KOKKOLAN SATAMA OY

EHDOT PALVELUNTARJOAJILLE
ILMOITTAUTUMINEN PALVELUNTARJOAJAKSI EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2017/352 MUKAISESTI
Kokkolan Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 1.4.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa Kokkolan Satama Oy:lle, sähköposti: satama@portofkokkola.fi. Kokkolan
Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa ilmoituksen jättämisestä. Satamapalveluasetuksen mukaan kohtuullinen aika on korkeintaan 4 kuukautta. Kokkolan
Satama Oy pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Päätös annetaan ilmoittautujalle tiedoksi ja siitä voi
valittaa siten kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään.
Kokkolan Satama Oy tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta
säännöllisesti ja Kokkolan Satama Oy:llä on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita,
mikäli toimija ei huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia. Palvelukohtaiset vähimmäisvaatimukset ovat liitteenä. Ilmoittautumiseen on liitettävä dokumentit, joilla vähimmäisvaatimusten täyttyminen osoitetaan.
PALVELUTARJOAJIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Kokkolan Satama Oy myöntää oikeuden tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/352 mukaisesti Kokkolan Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat tarjoamaan Kokkolan Satama
Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja.
Kokkolan Satama Oy tekee päätöksen yritysten tekemien tarjousten perusteella. Kokkolan Satama Oy:lle
osoitetuissa tarjouksissa tulee kuvata miten yritys tulee järjestämään toimintansa, mm. 24 tunnin päivityksen niin että se täyttää vähimmäisvaatimukset. Pyyntöön tulee liittää dokumentit, jotka osoittavat yrityksen
täyttävän jäljempänä asetettavat vähimmäisvaatimukset.
Palveluntarjoajana toimiva yritys hyväksyy ja sitoutuu toiminnassaan noudattamaan tässä asiakirjassa tarkoitettuja vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja ja menettelyitä. Yritys vastaa Kokkolan Satama Oy:lle
ja/tai muille tahoille sen toiminnasta aiheutuneista vahingoista. Kokkolan Satama Oy ei siis vastaa yrityksen
toiminnasta sen alihankkijoille, työntekijöille, palvelun tilaajille tai muille tahoille aiheutuvasta vahingosta.
Yritys vastaa myös käyttämistään alihankkijoista, ja sitoutuu huolehtimaan siitä, että alihankkijat täyttävät
vähimmäisvaatimukset ja noudattavat niitä koskevia menettelyitä.
Kokkolan Satama koostu kolmesta satamaosasta (Kantasatama, Hopeakiven Satama ja Syväsatama). Kokkolassa käy vuosittain noin 600 alusta, josta noin 70 on suuria panamax- ja capesizeluokan aluksia.

1 Yleiset vähimmäisvaatimukset yritykselle
1.1 Yrityksen on oltava hyvämaineinen ja noudatettava kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia (mukaan lukien mm. sosiaali- ja työoikeuden normit, standardit, säännöt ja ohjeistukset). Yrityksen on oltava
rekisteröitynyt kaupparekisteriin tai muuhun EU-alueen yritysrekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin ja sen on oltava huolehtinut sosiaaliturvamaksujen, eläkevakuutusmaksujen ja verojen maksamisesta. Yrityksen on liityttävä tilaajavastuu.fi -palveluun tai osoitettava todistuksilla julkisten velvoitteiden
hoitaminen. Ilmoittautuessa toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jatkossa
todistukset tulee toimittaa enintään kahdentoista (12) kuukauden välein lukuun ottamatta niitä yrityksiä,
jotka ovat tilaavastuu.fi palvelun piirissä.
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2 Kiinnitys- ja irrotuspalveluun liittyvät vähimmäisvaatimukset
2.1. Yritys sitoutuu tarjoamaan Kokkolan Satama Oy:n hallinnoimalla alueella kiinnitys-/ irrotuspalveluja,
sekä vedenantopalveluja ja alusjätteiden lajittelupalveluja 24 tuntia/vrk - 7 päivänä viikossa luotettavasti ja
tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava yritys laskuttaa antamansa palvelut
Kokkolan Satama Oy:ltä.
2.2 Yritys sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja asiaa koskevia
sääntöjä ja ohjeita, Kokkolan Satama Oy:tä sitovan ympäristöluvan ehtoja ja määräyksiä sekä kulloinkin voimassa olevaa satamajärjestystä, turvaopasta ja muita sääntöjä ja ohjeistuksia soveltuvin osin.
2.3 Alusten kiinnitys-/irrotustehtäviä suorittavalla henkilökunnalla on oltava 12 kuukauden kansikokemus
laivalla puolimatruusina tai matruusina tai vähintään kahden vuoden kokemus alusten kiinnitys-/irrotustehtävissä. Lisäksi edellä mainitulta henkilökunnalta edellytetään, että työturvallisuuskortti, ensiapukortti ja
VHF- sertifikaatti ovat voimassa, sekä taito vedestä pelastautumiseen ja pelastamiseen. Työntekijöiden on
käytävä läpi Kokkolan Sataman antama perehdytys työturvallisuusohjeisiin ja sataman toimintaan.
2.4 Kiinnitys-/ irrotuspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille aiheudu
palvelusta johtuvaa tarpeetonta odotusta. Palveluntarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kiinnitys-/ irrotuspalveluja 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä ja enintään kahden tunnin vasteajalla palvelua
koskevasta tilauksesta. Kaikissa kiinnitys/irrotusoperaatioissa on taattava riittävä miehitys, 2-6 miestä.
2.5 Kiinnitys-/ irrotuspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava kiinnitys-/ irrotustapahtuman yhteydessä tapahtuneista laite-, laituri- ym. vahingoista välittömästi Kokkolan Satama Oy:lle. Raportointi on tehtävä kirjallisesti PDS- järjestelmän kautta. Mikäli kiinnitys- tai irrotustyön yhteydessä tapahtunut tai havaittavissa oleva laituri- tai muu vahinko jätetään ilmoittamatta tai ilmoitus viivästyy, vastaa kiinnitys- ja irrotuspalveluja suorittanut yritys ilmoituksen viivästymisestä / ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta.
2.6 Yrityksen on ilmoitettava kaikista satama-alueella havaitsemistaan tai muuten sen tietoon tulleista onnettomuus- ja poikkeamatilanteista tarvittaessa hätäkeskukseen ja aina Kokkolan Satama Oy:lle sen yleisten turvallisuusohjeiden/-määräysten mukaisesti.
2.7 Palveluntarjoajan tulee välittömästi ilmoittaa Kokkolan Satama Oy:lle laiturialueella havaitsemistaan
turvallisuuspuutteista, kuten laiturin turvavarusteiden puutteista tai puutteellisesta laiturialueen kunnossapidosta.
2.8 Kiinnitys- ja irrotuspalveluita tuottavan yrityksen on varauduttava vastuuvakuutuksin mahdolliseen vahinkotilanteeseen niin, että vakuutus kattaa Kokkolan Satama Oy:lle ja sen asiakkaille ja muille sataman hallinnoimilla alueilla toimiville tahoille mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Yritys vastaa myös työntekijöidensä
vakuuttamisesta.
2.8 Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävät henkilökohtaiset turvavarusteet kuten pelastusliivit,
kypärä, turvajalkineet ja CE merkinnällä varustetut heijastavat päällysvaatteet sekä muut mahdolliset satamanpitäjän vaatimat turvavarusteet.
2.9 Kokkolan Satama Oy:lle on toimitettava ajantasainen lista työhön osallistuvista henkilöistä. Listaan on
merkittävä perehdyttämisaika ja perehdyttäjä, työturvallisuuskortin voimassaoloaika sekä selvitys ensiapuja pelastautumistaidoista. Työntekijöiden koulutuksesta ja perehdytyksestä vastaa palveluntarjoaja.
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2.10 Kiinnitys-/ja irrotustöitä suorittavilta henkilöiltä vaaditaan Kokkolan Satama Oy:n teettämä suppea turvallisuusselvitys. Suostumus selvitykseen on toimitettava Kokkolan Satama Oy:lle ilmoittautuessa.
2.11 Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla kiinnitys- ja irrotustehtävään riittävä suomen- ja/tai ruotsinja englanninkielen taito.
2.12 Palveluntarjoajalla on oltava yksi yhteyspiste, joka on saavutettavissa 24/7 puhelimitse.
2.13 Palveluntarjoajalla tulee olla ajoneuvoja palvelun tuottamiseen, koska satama-alueella liikkuminen jalan on rajoitettua. Ajoneuvot tulee olla varustettuna varoitusvaloin ja ajoneuvoista tulee ilmetä yrityksen
nimi.
2.14 Palveluntarjoaja vastaa siitä, että aluksen virallinen irrotus- ja kiinnitysaika lisätään Portnet-järjestelmään viimeistään kahden tunnin kuluttua EU:n sisäisessä liikenteessä olevilla aluksilla ja viimeistään kolmenkymmenen minuutin kuluttua EU:n ulkopuolelta saapuvalta/lähtevältä alukselta. Lisäksi alusten virallinen irrotus- ja kiinnitysaika on kirjattava Kokkolan Sataman PDS-järjestelmään.
2.15 Palvelun tarjoajan on huolehdittava turvallisesta työskentely-ympäristöstä laiturialueella ja ilmoitettava laiturialueiden siivoustarpeista Kokkolan Satamalle ja ahtausliikkeille. Talviaikaan palvelun tarjoajan on
huolehdittava Kokkolan Sataman hyväksymällä tavalla laiturin reunalla ja työskentelyalueella työn edellyttämästä liukkauden torjunnasta ja lumen poistosta.

3 Muutoksen haku ja toiminnan päättäminen
3.1 Palveluntarjoaja voi hakea muutosta Kokkolan Satama Oy:n tekemään, palvelun tarjoamisoikeutta koskevaan päätökseen sen mukaan mitä asiasta on säädetty.
3.2 Palveluntarjoajalla on velvollisuus Kokkolan Satama Oy:n pyynnöstä osoittaa, että se noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia sekä toiminnan järjestämistä koskevaa kuvaustaan ja niitä koskevia menettelyitä. Kokkolan Satama Oy voi päättää palveluntarjoajan oikeuden palveluiden tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei Kokkolan Satama Oy:n kirjallisesta huomautuksesta neljän (4) viikon kuluessa korjaa toimintaansa vähimmäisvaatimusten tai niitä koskevan menettelyjen mukaiseksi.
3.3 Kokkolan Satama Oy:llä on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella välittömästi, mikäli
palveluntarjoaja tahallisesti, törkeällä tavalla tai toistuvasti rikkoo vähimmäisvaatimuksissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita tai niitä koskevia menettelyjä.
3.4 Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Kokkolan Satama Oy:lle aikomuksestaan lopettaa kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen palveluiden tarjoamisen lopettamista.

