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Haapaveden kaupungin vakuutusten kilpailuttaminen
Khall 09.10.2017 § 225
(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungin vakuutukset on edellisen kerran kilpailutettu
vuonna 2012 ja sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2013.
Henkilöstön vakuutusten osalta vakuutusyhtiö on ollut IF
Vahinkovakuutusyhtiö ja omaisuus- sekä vastuuvakuutusten osalta
OP Pohjola. Vakuutukset on syytä kilpailuttaa määräajoin niissä
tapahtuvien sisältö- ja hintamuutosten vuoksi. Haapaveden
kaupungilla on voimassa oleva meklarisopimus Novum Oy:n kanssa,
vakuutusmeklaripalvelujen ostohinta jää alle hankintalain
kynnysarvon. Esitetään, että vakuutusten kilpailuttaminen annetaan
meklarin tehtäväksi vakuutusten kompleksisuuden vuoksi.
Haapaveden kaupunkikonsernissa valtakirjan vakuutusten
hoitosopimuksista ovat antaneet seuraavat yhtiöt:
- Koy Ehtala
- Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy
- Haapaveden Vesi Oy
- Koy Haapaveden Haapavedentie 2
Haapaveden kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohto
ohjeistaa riskienhallinnan toimeenpanosta kaupunkikonsernissa.
Kaupunginhallitus päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden
vakuuttamisesta. Mikäli kaikki kaupunkikonsernin yhtiöt tuotaisiin nyt
saman meklarisopimuksen piiriin ja vakuutusten kilpailutukseen olisi
hallinnointipalkkio jatkossa 13 500 eur/vuosi/kaupunkikonserni.
Kilpailutuspalkkio olisi 5 500 eur yhteensä konserniyhtiöiltä (500
eur/yhtiö) ja kaupungin osalta 25 % saavutetusta säästöstä + alv.
Esitetään, että kaikki Haapaveden kaupunkikonsernin yhtiöt
liittyisivät mukaan meklarisopimukseen sekä yhtiöt lähtisivät mukaan
vakuutusten kilpailutukseen, mikäli yhtiöiden voimassa olevat
vakuutussopimukset antavat myöten. Koko kaupungin riskejä on
helmpompi hallita, kun vakuutukset ja vakuuttamisen periaatteet ovat
yhteisesti tiedossa.
Vakuutusmeklarin toteuttama kilpailutus kattaa kaikki seuraavat
vakuutuslajit:
- Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset
- Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset
- Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset
- Vastuuvakuutukset mukaan lukien oikeusturvavakuutukset

- Muut vapaaehtoiset ja lakisääteiset vakuutukset
Nykyiseen vakuutustason lisäksi kunnille on mahdollista saada ns.
laaja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus. Vakuutus on
vapaaehtoinen ja sillä on mahdollista suojata johtoa, työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä (myös yhtiöiden hallitusten jäsenet) mahdollisia
vahingonkorvauskanteita vastaan. Myös tämä vapaaehtoinen
vakuutus esitetään otettavaksi. Kokouksessa esitellään analyysia
nykyisistä vakuutuksista ja suosituksia jatkoon sekä selostetaan
tarkemmin julkisyhteisön laajaa vastuuvakuutusta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Haapaveden kaupungin ja
tarvittaessa tytäryhtiöiden vakuutukset kilpailutetaan meklarin
toimesta esittelytekstin mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 11.12.2017 § 276 (valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungin vakuutusten hallinnointi on hoidettu
yhteistyössä Novum Oy:n kanssa ja heille on annettu toimeksianto
kilpailuttaa kaupungin eri vakuutuslajit.
Haapaveden kaupungin vakuutuslajien kilpailutus päätettiin toteuttaa
siten, että vakuutukset voimaan saatetaan 1.1.2018 alkaen, pois
lukien työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka saatetaan
voimaan 1.4.2018 alkaen. Kaikkien vakuutuslajien osalta sopimukset
vakuutusyhtiöiden osalta tehdään vuosiksi 2018-2021.
Tarjouspyyntö koostui yhdestä kokonaistarjouksesta.
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.10.2017 ja
tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 27.11.2017 klo 16.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät If Vahinkovakuutusyhtiö
Oy, OP Vakuutus Oy, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Protector Forsikring ASA.
Tarjoukset avattiin 28.11.2017 ja tilaisuudesta laadittiin
avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien tarjoajien täyttäneen

kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön
mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset
sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely
tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti, jonka perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli OP Vakuutus Oy:n tarjous
(liite 1 Tarjousten arviointimenettely)
Novum Oy suosittelee, että Haapaveden kaupunki Oy valitsee
1.1.2018 alkaen vakuutusyhtiöksi OP Vakuutus Oy:n.
Esityslistan liitteenä nro 138-141/2017 ovat
- tarjouspyyntö
- avauspöytäkirja
- tarjousten arviointimenettely
- ESPD-tarkistus
Kokouksessa ovat nähtävänä tarjoukset kokonaisuudessaan.
Konserniyhtiöiden osalta tarjousvertailu on vielä kesken ja asia
menee sen jälkeen hankintaan osallistuneiden yhtiöiden hallitusten
päätettäväksi.
Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. todeta, että kaikki tarjoukset täyttävät asetetut
kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja
laatuvaatimukset; sekä
2. valita Haapaveden kaupungin vakuutusten toimittajaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimpana OP Vakuutus Oy:n 24.11.2017
päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

