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Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 26.01.2018 § 3

HEL 2017-004242 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää matkatoimistopalveluiden hankinnan 
hankintaa tekemättä.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.12.2017 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H125-17, Dnro HEL 2017-004242. Hankinnasta on jul-
kaistu hankintailmoitus 5.12.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskana-
vassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle 
päättyi 18.1.2018. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta: SMT Oy, 
Hogg Robinson Nordic Oy, CWT Finland Oy

Tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa todettiin, että SMT Oy ei täytä tar-
jouspyynnön ESPD-lomakkeella asetettua vaatimusta ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmästä ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjousten käsittelyvaiheessa kävi ilmi, että Hogg Robinson Nordic 
Oy:n ja CWT Finland Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia hin-
noittelun osalta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että online-palvelun käyttäjä- ja tekni-
nen tuki sisältyvät matkatoimistopalvelun tarjouspyynnössä määriteltyi-
hin palvelumaksuihin. CWT Finland Oy on tarjouksessaan kuitenkin 
asettanut tarjouspyynnön vastaisesti erillisen palvelumaksun online-
palvelun käyttöneuvonnalle. 

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on todettu, että palvelun-
tuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain Tilaajan ympäristöraporttia varten 
päästöraportin, josta käy ilmi kaupungin työntekijöiden lentomatkailusta 
syntyneet CO2-päästöt vuositasolla. Hogg Robinson Nordic Oy on tar-
jouksessaan kuitenkin tarjouspyynnön vastaisesti asettanut erillisen 
palvelumaksun lentojen CO2-raportille.
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Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia Hogg Robinson 
Nordic Oy:n ja CWT Finland Oy:n tarjoukset tulee hylätä tarjouspyyn-
nön vastaisina.

Hankintamenettelyssä ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta ja han-
kintamenettely joudutaan keskeyttämään hankintaa tekemättä.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää 
saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 
(612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kun-
nes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelys-
sä tai päättänyt luopua hankinnasta.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 25.10.2017 § 16
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