
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (2)
Työterveyskeskus

Työterveysjohtaja 24.04.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 5601 (Helsinginkatu 24)
00099 Helsingin kaupunki Faksi Alv.nro

3 §
Työterveyskeskuksen kliiniset laboratoriotutkimukset

HEL 2012-016064 T 02 08 02 00

Päätös

Työterveysjohtaja päätti hylätä tarjouskilpailussa HUSLAB:n tarjouksen 
kliinisistä laboratoriotutkimuksista, koska tarjous ei sisältänyt kaikkia 
pyydettyjä tutkimuksia.

Työterveysjohtaja päätti hyväksyä VITA-Terveyspalvelut Oy tarjouksen 
kliinisistä laboratoriotutkimuksista liitteenä olevan vertailun perusteella 
neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin 
erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien 
hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 
päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Päätöksen perustelut

Työterveyskeskuksen kliinisten laboratoriotutkimusten hankinta 
perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 12.2.2013 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H007-13, HEL 2012-016064. Hankinta on toteutettu 
avoimella menettelyllä ja hankintailmoitus julkaistu 12.2.2013.

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo 
ilman arvonlisäveroa on noin 1,2 milj. euroa.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 7.3.2013. Määräaikaan 
mennessä saapui kolme tarjousta: Yhtyneet Medix Laboratoriot OY, 
VITA-Terveyspalvelut Oy ja HUSLAB.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Määräajassa saapuneet 
tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta HUSLAB:n 
tarjousta. HUSLAB:n tarjous ei sisältänyt kaikkia pyydettyjä 
tutkimuksia. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjouksia ei 
hyväksytä. HUSLAB:n tarjous tulee siten hyvältä.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Tarjouspyynnössä on määritelty seuraavat vertailuperusteet:
- Hinta, painoarvo 60 %
- Laadulliset valintakriteerit, painoarvoltaan 40 %. Laadullisina 
valintakriteereinä ovat akkrediointi/laadunvarmistus tutkimuksittain 
pistein 5-20 ja vastausviive tutkimuksittain pistein 0-20.
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Liitteenä oleva vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen on tehnyt VITA-Terveyspalvelut Oy.

Pöytäkirja toimitetaan kaikille tarjouksen jättäneille liitteenään vertailu ja 
valitusosoitus sekä oikausohje. 
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