
TARJOUSPYYNTÖ H040-12, HEL 2012-
011256

Virallisten lehti-ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2013-2016

1. Hankintayksikön perustiedot

Yhteystiedot:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
Suomi
Vastaanottaja: Kirjaamo
puh. +358 93101631
fax +358 931031791
helsinki.kirjaamo.hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Hankintaviranomaisen luonne:

Alue- tai paikallistason virasto/laitos: 

Hankinnan piiriin kuuluvat Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten lisäksi 
kaupunkikonsernin kokonaan omistamat tai enemmistöosuudella hallitsemat tytäryhtiöt ja 
säätiöt.

Hankintapäätökset asiassa tekevät virastojen ja liikelaitosten puolesta Helsingin 
kaupunginhallitus ja tytäryhtiöiden ja säätiöiden puolesta Helsingin Konsernihankinta Oy.

Helsingin Konsernihankinta Oy:n asiassa tekemä hankintapäätös ei sido 
kaupunkikonsernin kokonaan omistamia tai enemmistöosuudella hallitsemia tytäryhtiöitä tai 
säätiöitä, vaan nämä voivat halutessaan jälkeenpäin sitoutua tarjouskilpailun perusteella 
syntyviin hankintasopimuksiin.  

Helsingin kaupungin hankintakeskus vastaa tarjouskilpailun käytännön järjestelyistä ja 
tarjousten vastaanottamisesta.

Tarjouspyynnössä Helsingin kaupungin virastoista ja liikelaitoksista sekä 
kaupunkikonsernista käytetään yhteistä nimitystä "hankintayksikkö".

Hankintayksikön esittely:

Osoite, josta saa lisätietoja:

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista 
neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):

Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Tarjous lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä:

Pääasialliset toimialat:

Yleinen julkishallinto

Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta:

Kyllä
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2. Hankintalaji
Hankintalaji:

Palvelut

3. Hankinnan kohde

Virallisten lehti-ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2013-2016

Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:

H040-12, HEL 2012-011256

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

Hankinnan kohteena on virallisten kuulutusten ja ilmoitusten, eli lain mukaan ilmoitettavien 
asioiden, julkaiseminen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä valtuustokaudella 2013-
2016.

Tarjouskilpailussa tullaan valitsemaan kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi enintään kaksi 
suomenkielistä lehteä, joista ainakin yhden tulee olla kotitalouksiin jaettava lehti ja yhden 
ilmaisjakelulehti sekä yksi ruotsinkielinen kotitalouksiin jaettava lehti.

Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus:

Ei

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

79340000-9 (Mainonta- ja markkinointipalvelut)

Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö:

4. Hankinnan taustaa
Kuntalain 64 §:ssä on säädetty kunnan ilmoituksista: "Kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa 
muulla kunnan päättämällä tavalla".

Helsingin kaupunginhallitus päätti 10.4.2006 (515 §), että Helsingin kaupungin viralliset 
kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan jatkossa julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ohella 
suomenkielisinä enintään kahdessa tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa 
lehdessä, jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on suomenkielistä, sekä 
ruotsinkielisinä yhdessä tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa lehdessä, 
jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on ruotsinkielistä, sekä näiden lisäksi 
suomen- ja ruotsinkielisinä kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä ilmoitustaululla.

Vähintään yhden suomenkielisen sekä ruotsinkielisen ilmoituslehden tulee olla Helsingissä 
kotitalouksiin jaettava lehti.

Kaupungin virallisten ilmoituslehtien tulee olla vähintään kahdesti viikossa ilmestyviä lehtiä. 
Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan niissä edellyttäen, että ne 
ilmestyvät sellaisena päivänä, jolloin kuulutus tai ilmoitus julkaistaan. Hallintokuntien 
harkinnan mukaan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset voidaan tarvittaessa julkaista myös 
muissa ilmoitusvälineissä, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista oikean kohderyhmän 
saavuttamiseksi.

Kaupungin kysymykseen tulevia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat mm. maankäyttö- ja 
rakennuslaissa, ympäristösuojelulaissa ja -asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. 
ilmoitettavaksi edellytetyt asiat sekä sellaisten virkojen hakuilmoitukset, joissa henkilön 
valitsee jokin kaupungin toimielin, kuten kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunta 
tai johtokunta sekä kaupungin hallintokuntien harkinnan mukaisessa laajuudessa myös 
työsuhteiset toimet. 
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5. Hankintalajimenettely
Hankintamenettely:

Avoin menettely

Pisteytys kohderyhmittäin

Tarjouksen valintaperuste:

Ei

Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Sopimus on jaettu osiin:

Kyllä

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä:

Ei

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

Tarjouskilpailussa on kolme (3) hankintaohjelmaa, joista kustakin valitaan yksi (1) 
toimittaja eli yhteensä tarjouskilpailussa valitaan 2-3 sopimustoimittajaa.

Osatarjouksen hyväksytään.

Hankittavien tuoteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellsta edullisuutta vertaillaan tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella.

Eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja valitaan. Vertailupisteet lasketaan kahden 
desimaalin tarkkuudella.

Tarjoaja, joka syyllistyy hankintamenettelyssä olennaisesti väärien tietojen antamiseen 
toimittaessa tarjouspyynnössä kysyttyjä tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois.

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Osatarjoukset hyväksytään:

Kyllä

6. Hankinnan kohteen kriteerit
Suomenkielinen ilmaisjakelulehti 
joko kotitalouksiin jaettava tai 
yleisesti saatavissa oleva

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

50.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Valmiina aineistona toimitettu, 
mustavalkoinen ilmoitus, joka 
julkaistaan lehdessä arkipäivänä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ /  
200 
palsta
millim
etriä
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Hinta tulee ilmoittaa 
verottomana nettohintana, 
jossa on jo huomioitu tarjoajan 
mahdollisesti antamat 
alennukset. Tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa 
erillinen selvitys 
bruttohinnasta ja siihen 
mahdollisesti kohdistuvista 
alennusprosenteista.

Ladattava

Lehden lukijamäärä Helsingin 
alueella vuonna 2011

50.00       tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Lehden lukijamäärän 
todentamiseksi tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa  
lukijamäärää Helsingin 
alueella osoittava tuorein 
puolueeton käytettävissä 
oleva tieto ja sen lähde (TNS 
Atlas tai vastaava).

Ladattava

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Suomenkielinen kotitalouksiin 
jaettava lehti joko tilattava tai 
ilmaisjakelun kautta

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

50.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Valmiina aineistona toimitettu, 
mustavalkoinen ilmoitus, joka 
julkaistaan lehdessä arkipäivänä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
200 
palsta
millim
etriä 

Hinta tulee ilmoittaa 
verottomana nettohintana, 
jossa on jo huomioitu tarjoajan 
mahdollisesti antamat 
alennukset. Tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa 
erillinen selvitys 
bruttohinnasta ja siihen 
mahdollisesti kohdistuvista 
alennusprosenteista.

Ladattava

Lehden lukijamäärä Helsingin 
alueella vuonna 2011

50.00       tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Lehden lukijamäärän 
todentamiseksi tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa  
lukijamäärää Helsingin 
alueella osoittava tuorein 
puolueeton käytettävissä 
oleva tieto ja sen lähde (TNS 
Atlas tai vastaava).

Ladattava

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Ruotsinkielinen kotitalouksiin 
jaettava lehti joko tilattava tai 
ilmaisjakelun kautta

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

50.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Valmiina aineistona toimitettu, 
mustavalkoinen ilmoitus, joka 
julkaistaan lehdessä arkipäivänä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
200 
palsta
millim
etriä
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Hinta tulee ilmoittaa 
verottomana nettohintana, 
jossa on jo huomioitu tarjoajan 
mahdollisesti antamat 
alennukset. Tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa 
erillinen selvitys 
bruttohinnasta ja siihen 
mahdollisesti kohdistuvista 
alennusprosenteista.

Ladattava

Lehden lukijamäärä Helsingin 
alueella vuonna 2011

50.00       tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Lehden lukijamäärän 
todentamiseksi tarjoajan on 
liitettävä tarjoukseensa  
lukijamäärää Helsingin 
alueella osoittava tuorein 
puolueeton käytettävissä 
oleva tieto ja sen lähde (TNS 
Atlas tai vastaava).

Ladattava

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

7. Hinta ja kaupalliset ehdot
Hinnat määräytyvät vuosittain julkaistavan mediakortin mukaisesti. Mediakortissa ilmoitetut 
hinnat voivat muuttua vuosittain. Hankintayksiköllä on oikeus hyäksyä tai olla hyväksymättä 
hinnanmuutosta. Mikäli hankintayksikkö ei hyväksy hinnanmuutosta, sillä on oikeus 
irtisanoa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Alennusprosentit ovat kiinteitä koko sopimuskauden ja koskevat kaikkea virallista 
ilmoittelua, myös niitä, jotka poikkeavat tarjouspyynnön vertailussa käytetystä ilmoituksesta 
ja sen edellytyksistä.

Hankintayksikkö toimittaa ilmoitusmateriaalin sähköpostilla valmiina pdf-tiedostoina tai 
pyytävät lehdiltä tai mediatoimistolta tarvittaessa erillisen tarjouksen ilmoituksen 
valmistamisesta ja edelleen lehdelle välittämisestä annetun aineiston pohjalta.

Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa lehden voimassa oleva mediakortti tai sitä vastaavat 
tiedot. Lisäksi tarjoajan tulee eritellä hankintayksikölle myönnetyt alennusprosentit ja laskea 
annettava kokonaisalennus.

Tarjouksen hinta tulee ilmoittaa kiinteänä ilman arvonlisäveroa (ALV 0%).

Kaupunki ei sitoudu mihinkään ilmoitusmäärään.

8. Laskutus ja maksuehto

Maksuehto on vähintään 21 vuorokautta laskun saapumisesta lukien.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

9. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka 
näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun, ellei selvityksiä ole 
saatavissa www.tilaajavastuu.fi-palvelusta.
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Kaikki alla mainitut todistukset ja selvityksen saavat olla enintään kolme (3) kuukautta 
vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset 
asiakirjat.

Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai, joka ei asetetussa 
määräajassa toimita pyydettäviä tietoja, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

Poissulkemisperusteet ja 
erikseen pyydettävät 
selvitykset

Verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on maksanut 
verot ja sosiaaliturvamaksut.

Kyllä Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä itsestään ja ilmoittamistaan 
alihankkijoista veroviranomaisen todistus 
maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista 
tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva suunnitelma on tehty. 
Jollei tarjoajan sijoittautumismaassa anneta 
edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden 
sijasta näytöksi hyväksytään tarjoajan 
edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön 
mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella 
vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen 
kielelle.  

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on maksanut 
eläkevakuutusmaksut.

Kyllä Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä itsestään ja ilmoittamistaan 
alihankkijoista työteläkekassan ja / tai 
vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen 
ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta 
taikka selvitys siitä, että erääntyneittä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty. Jollei tarjoajan 
sijoittautumismaassa anneta edellä 
tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta 
näytöksi hyväksytään tarjoajan edustajan 
sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen 
valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu 
ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle.  

Tarjoajan tiedot on saatavissa 
tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos tarjoajan tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Rekisteritiedot

Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
kaupparekisteriin.

Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä kaupparekisteriote itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista. Ulkomaisen 
tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä 
esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot 
sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella, joka on käännetty suomen 
kielelle. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty 
mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä 
ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.

Jos tarjoajaa tai alihankkijaa ei 
ole merkitty kaupparekisteriin, 
on hänen selvitettävä ne 
seikat, joihin 
rekisteröimättömyys perustuu.
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Tarjoaja ja hänen 
alihankkijansa on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, 
työantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin.

Kyllä Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä selvitys itsestään ja ilmoittamistaan 
alihankkijoista rekisteröitymisestä 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin 
ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava 
pyynnöstä ja siinä esitellyssä määräajassa 
vastaavat tiedot sijoittumismaansa 
lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, joka 
on käännetty suomen kielelle.

Tarjoajan tiedot on saatavissa 
tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos tarjoajan tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Taloudellinen ja 
rahoituksellinen tilanne

Tarjoajan soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimukset ja 
tarjoukseen liitettävät 
selvitykset

Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävät taloudelliset 
edellytykset hankinnan 
suorittamiseen.

Kyllä Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan 
vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, 
kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan on 
pyynnöstä toimitettava tarjoukseensa 
tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta. 
Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, 
koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, 
tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys 
vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään 
muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. 
Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen 
oikeuden tarkistaa tarjoajan luottotiedot näitä 
tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä.

Tarjoajalla on voimassaoleva 
vastuuvakuutus.

Kyllä Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 
vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen 
voimassaolosta.

Alihankinta

Käytämme alihankintaa. Jos vastaus on "kyllä", tarjoukseen on liitettävä 
selvitys seuraavan kohdan mukaisesti.

Tarjoaja voi toteuttaa osan 
tarjouksen kohteesta 
alihankintana. Tarjoaja vastaa 
alihankkijan työstä kuin 
omastaan. Tarjoukseen on 
annettava selvitys siitä, minkä 
osan sopimuksesta annetaan 
alihankintana kolmannelle 
taholle sekä annettava kuvaus 
alihankkijan em. osuudesta 
yksityiskohtaisesti että 
annettava 
alihankkijan/alihankkijoiden 
nimi- ja yhteystiedot.

Tekninen suorituskyky ja 
ammatillinen pätevyys

Suomenkielinen 
ilmaisjakelulehti joko 
kotitalouksiin jaettava tai 
yleisesti saatavissa oleva

Toimivan, ilmaisjakeluun 
perustuvan, jakelujärjestelmän 
olemassaolo

Tarjoukseen on liitettävä selvitys 
jakelujärjestelmän olemassaolosta ja sen 
luonteesta. Ilmaisjakelulehden osalta 
selvityksessä tulee esittää lehden jakelumäärä 
kutakin ilmestymiskertaa kohden Helsingin 
kaupungin alueella vuonna 2011 ja lisäksi tieto 
siitä, tapahtuuko lehden jakelu pääosin 
jakeluna kotitalouksiin vai jollain muulla tavalla. 
Tarjoukseen on liitettävä tiedot lehden 
ilmestymistiheydestä ja ilmestymispäivistä.

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931031790
+358 931031791
hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö H040-12, HEL 2012-011256
Päiväys 13.09.2012

7/11



Lehden tulee ilmestyä 
Helsingissä merkittävältä 
osaltaan suomenkielisenä ja 
vähintään kahtena (2) 
viikonpäivänä ympäri vuoden, 
enintään juhannuksesta alkaen 
laskettavaa kuuden viikon 
kesätaukoa lukuun ottamatta.

Suomenkielinen 
kotitalouksiin jaettava lehti 
joko tilattava tai 
ilmaisjakelun kautta 

Toimivan, lehden kotiinkantoon 
perustuvan, jakelujärjestelmän 
olemassaolo

Tarjoukseen on liitettävä selvitys 
jakelujärjestelmän olemassaolosta ja sen 
luonteesta. Tilattavan lehden osalta 
selvityksessä tulee esittää lehden LT-levikki 
vuonna 2011 Helsingin kaupungin alueella, 
ilmaisjakelulehden osalta sen jakelumäärä 
kutakin ilmestymiskertaa kohden Helsingin 
kaupungin alueella ja molempien osalta lisäksi 
tieto siitä, tapahtuuko lehden jakelu pääosin 
jakeluna kotitalouksiin. Tarjoukseen on 
liitettävä tiedot lehden ilmestymistiheydestä ja 
ilmestymispäivistä. 

Lehden tulee ilmestyä 
Helsingissä merkittävältä 
osaltaa suomenkielisenä ja 
vähintään kahtena (2) 
viikonpäivänä ympäri vuoden, 
enintään juhannuksesta alkaen 
laskettavaa kuuden viikon 
kesätaukoa lukuun ottamatta.

Ruotsinkielinen 
kotitalouksiin jaettava lehti 
joko tilattava tai 
ilmaisjakelun kautta

Toimivan, lehden kotiinkantoon 
perustuvan, jakelujärjestelmän 
olemassaolo

Tarjoukseen on liitettävä selvitys 
jakelujärjestelmän olemassaolosta ja sen 
luonteesta. Tilattavan lehden osalta 
selvityksessä tulee esittää lehden LT-levikki 
vuonna 2011 Helsingin kaupungin alueella, 
ilmaisjakelulehden osalta sen jakelumäärä 
kutakin ilmestymiskertaa kohden Helsingin 
kaupungin alueella ja molempien osalta lisäksi 
tieto siitä, tapahtuuko lehden jakelu pääosin 
jakeluna kotitalouksiin. Tarjoukseen on 
liitettävä tiedot lehden ilmestymistiheydestä ja 
ilmestymispäivistä. 

Lehden tulee ilmestyä 
Helsingissä merkittävältä 
osaltaa ruotsinkielisenä 
vähintään kahtena (2) 
viikonpäivänä ympäri vuoden, 
enintään juhannuksesta alkaen 
laskettavaa kuuden viikon 
kesätaukoa lukuun ottamatta.

Tarjouspyynnössä 
ilmoitukselta vaadittavat 
edellytykset

Ilmoituksen tulee olla 
mustavalkoinen.

Ilmoituksen tulee olla 200 
palstamillimetrin kokoinen.

Ilmoitus tulee julkaista valmiina 
toimitetun aineiston pohjalta.

Ilmoitus tulee julkaista lehden 
luokitelluissa ilmoituksissa. 

Ilmoitus tulee julkaista 
arkipäivänä ilmestyvässä 
lehdessä.
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Tarjouspyynnössä 
ilmoitukselta vaadittavista 
edellytyksistä poikkeavan 
ilmoituksen hinta määräytyy 
vuosittain julkaistavan lehden 
mediakortin mukaisesti. Tästä 
huolimatta alennusprosentit 
pysyvät kiinteinä koko 
sopimuskauden. 
Hankintayksikkö pyytää 
tarvittaessa erillisen tarjouksen 
ilmoituksen valmistamisesta ja 
edelleen lehdelle välittämisestä 
annetun aineiston pohjalta.

Muut edellytykset

Tarjoajan tulee esittää 
tarjouksen hinta siten, että 
hintana toimii kulloinkin 
voimassa oleva lehden 
mediakortin hinta 
vähennettynä kaupungille 
myönnettävillä alennuksilla.

Ladattava Tarjoajan tulee toimittaa lehden voimassa 
oleva mediakortti tai sitä vastaavat tiedot. 
Lisäksi tarjoajan tulee eritellä mediakortissa 
ilmenevä ilmoituksen hinta, siitä lasketut 
alennukset ja yhteenlaskettu alennusprosentti, 
joihin se hankintayksikölle vähintäänkin 
sitoutuu koko sopimuskauden. Hinta tulee 
ilmoittaa kiinteänä ilman arvonlisäveroa (ALV 
0%).

Tarjoajan on nimettävä 
vähintään yksi (1) henkilö 
hoitamaan yhteydenpitoa 
hankintayksikön ja toimittajan 
välillä.

Ladattava Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys 
yhteyshenkilöstä hänen yhteystietoineen. Jos 
yhteyshenkilö vaihtuu, toimittajan on 
ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti 
(sähköpostilla) hankintayksikölle ja ilmoitettava 
uuden henkilön yhteystiedot. 

Valitun toimittajan tulee 
toimittaa raportti sähköisesti 
kerran kuukaudessa 
kuukausittain hankintayksikön 
tilauksista.

Kyllä Raportista tulee näkyä ilmoitusten 
palstamillimetrit sekä ostot bruttona ja nettona 
tilaajayksiköittäin eriteltynä. Viralliset 
ilmoitukset  tulee eritellä muusta mainonnasta.

Valitun toimittajan tulee 
hyväksyttää sopimuskauden 
aikana tapahtuvat 
sopimussuhdetta koskevat 
muutokset hankintayksikköllä 
ennen muutosten 
voimaansaattamista.

Kyllä Tarjoajan tulee hyväksyttää hankintayksikköllä 
kirjallisesti (sähköpostilla) mahdolliset 
sopimuskauden aikana tapahtuvat muutokset. 

Toimittajan ja toimittajan 
alihankkijoiden tulee noudattaa 
toimialaansa koskevan 
lainsäädännön vaatimuksia.

Kyllä

Tarjoajan tulee hyväksyä 
tarjouspyynnössä edellytetyt 
toimittajaa koskevat velvoitteet.

Kyllä

Tarjoajan tulee hyväksyä 
tarjouspyynnön liitteenä olevat 
sopimusehdot.

Kyllä

10. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

11  Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen on oltava voimassa 01.01.2013 saakka.

12. Päätöksenteon perusteet
Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan edellä määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja 
palvelun laatutekijöiden perusteella.

Hinta on painoarvoltaan 50 % eli 50 pistettä ja laatu on painoarvoltaan 50 % eli 50 pistettä.
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Hintavertailu:

Hintavertailussa kunkin vertailtavan kohderyhmän hinnaltaan edullisin tarjous saa kyseisen 
ryhmän volyymin ja tarjoushintojen alimman arvon mukaan painotetut maksimipisteet. 
Muita tarjoushintoja verrataan tarjoushintojen alimpaan arvoon.

Laatuvertailu:

Laatuvertailussa kunkin vertailtavan kohderyhmän suurimman lukijamäärän omaava tarjous 
saa kyseisen ryhmän volyymin ja suurimman arvon mukaan painotetut maksimipisteet.  
Muiden tarjousten lukijamääriä verrataan suurimman lukijämäärän omavaan tarjoukseen.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

13. Hylkäämisperusteet
Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos 
tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun 
muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin 
hankintalain 53 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty 
kaupparekisteriin tai vaadittua lupaa hankittavan palvelun suorittamiseen ei ole 
(hankintalaki 57 §).

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee 
jokin hankintalain 54 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä 
hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähuimmäisvaatimuksia.

14. Sopimusmenettely
Hankinnasta tehdään erilliset kirjalliset sopimukset hankintakeskuksen ja valitun toimittajan 
kesken. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimuskausi on määräaikainen, 4 vuotta; koskien valtuustokautta 2013-2016.

Tarjoajan on hyväksyttävä sopimusehdot, jotka on määritelty tarjouspyynnön liitteenä 
olevassa sopimusluonnoksessa. 

15. Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen.

Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot 
(mikäli tarjousten jättämisessä ladattava liite on liikesalaisuus, on suositeltavaa lisätä 
ladattavan liitteen nimeen sana "Liikesalaisuus", vaikka itse liitteessäkin on maininta 
luottamuksellinen tai vastaava.)

Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.
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Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus 
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena.

Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

16. Muut asiat

Asian valmistelija: palvelupäällikkö Anet Mäntynen

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

- Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista 
perustellusta syystä.

- Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen 
liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.

- Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

- Tarjoajan tulee ilmoittaa täydelliset nimi ja yhteystietonsa sekä Y-tunnuksen.

- Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot verovirastolle sekä 
jatkossa neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan 
nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä.

17. Lisätiedot
Lisätietokysymykset on lähetettävä 17.10.2012 klo 12:00 mennessä.

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

18. Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki.

31.10.2012 klo 12:00

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle 
viimeistään:

19. Allekirjoittajat
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja

Ulf Wirén, hankintapäällikkö

20. Liitteet ja linkit
Sopimusluonnos.pdf
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