
TARJOUSPYYNTÖ 186926 HEL2018-005348

Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet

Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin 

kaupunki
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite Paavo Nurmen kuja 1 C

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00250

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Niina Lammi

Puhelin +358 403586786

Sähköpostiosoite kuva.hankinnat@hel.fi

NUTS-koodi Helsinki K091

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

Ei

Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin

Ei

Hankinnan kohde

Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet

Hankinnan nimi

Hankinnan tunniste

186926 HEL2018-005348

Hankinnan kuvaus

Hankinta sisältää Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet asiakastiloihin tämän 
tarjouspyynnön ja oheisten Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n tekemien liitteiden 
mukaisesti. Irtokalusteet tulee toimittaa tilaajan nimeämään paikkaan kuljetettuna, 
kuljetusvakuutettuna myyjän lukuun, pakkausmateriaalista purettuna, paikalleen 
asennettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuina.

Toimitusaika irtokalusteille on viikoilla 40 - 47, siten että kaikki irtokalusteet ovat 
paikalleen asennettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuna 23.11.2018 mennessä. 
Tarkempi aikataulu ja toimitukseen liittyvät asiat sovitaan valitun toimittajan kanssa 
erikseen.

Keskustakirjasto Oodi avataan 3.12.2018.
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Sopimuksen kokonaisarvo

Hintahaarukka

1 000 000,00 € - 1 200 000,00 €

Hankintasopimuksen voimassaoloaika

09.07.2018 - 31.12.2018

Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden mahdollisiin lisätilauksiin tarpeemme 
mukaan.

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

31.05.2018 12:00

 6 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Lisätietoja

Tässä tarjouspyynnössä noudatetaan Helsingin kaupungin puitesopimuksen 
H002-16HEL2016-009597 ehtoja.

 Hankintamenettely
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Ei

Sähköistä huutokauppaa käytetään

Ei

Kyllä

Osatarjoukset hyväksytään

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien 
yhteydessä
Ei

Tarjouspalvelun tiedot
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Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kohderyhmittäin

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai 
osallistumispyynnön määräajan umpeutumista

Lisätiedot

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

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit

OODI JULKITILAKALUSTEET
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

30.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet 70.00 tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Puutuoli TK massiivikoivu Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 230 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Puupöytä PK koivu Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa
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Hankittava määrä: 34 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Modulaarinen istuin TIM Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Modulaarinen istuin TIM 1 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Modulaarinen istuin TIM2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 8 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Modulaarinen tuoli TIM3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Modulaarinen istuin TIM4 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pyöreän mallinen pöytä laippajalalla 
PPM

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 11 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Nojatuoli TN2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 31 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pikkupöytä PPM2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 15 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Vaatenaulakko VI Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 92 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Taitettava naulakko V2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 11 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Taittopöytä PT Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 18 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Taittopöytä PTP Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 16 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Yleistuoli TY Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 171 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Työtuoli, samaa tuotesarjaa 
yleistuolin (TY) kanssa TT3

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 83 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Aktiivituoli TY2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 60 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Ergonominen jakkara TBJ Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 50 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Yleispöytä PY Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 58 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pöytä PIPI Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Tuoli käsinojilla TYK3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 56 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohva TS Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 3 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohvamoduli kulmapala TSI Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 6 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Erikoistuoli TE Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 7 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pikkupöytä pyöreä PPM3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 21 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Baarijakkara TBJ2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 42 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Korkea pöytä PKO Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Seisomakorkuinen pöytä PKO2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Seisomakorkuinen pöytä PKO3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet
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+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Kokovartalopeili VP Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Hylly KAA Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pöytä 3000x1000 PLK Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 2 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
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+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Kahvilapöytä PP Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 6 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Penkki kahden istuttava TPE Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 10 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohva, kahden istuttava TS5 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6
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Email
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Nojatuoli TN4 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 36 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Integroitu tuoli TNK Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 8 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pyöreä pöytä laippajalalla PPM5 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 8 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
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0201256-6
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Email
Internet
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kuva.hankinnat@hel.fi
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Puutuoli TKK Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 18 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Lastenpöytä pieni PL2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 8 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Lastentuoli TL Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 16 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pikkupöytä PPM5 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Istuin TI2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 29 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Työtuoli TT5 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
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Email
Internet
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Puupöytä PK2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 20 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Istuin TI1 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 22 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

PIP2 Pöytä Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
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0201256-6
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

PIP3 Pöytä Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

PIP4 Pöytä Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohvamoduli kulmapala TS2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohvamoduli kulmapala TS3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohvamoduli kulmapala TS2-2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohvamoduli kulmapala TS4K Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Tussitaulu VTT2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 6 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Ilmoitustaulu VTT3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Tussitaulu VTT Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Näyttelyseinäke VTN Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 12 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Lattialla seisova hyllysysteemi V-
SHI

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 3 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Istuin TI3 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 6 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Neliön mallinen pöytä PP2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 7 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Neliön mallinen pöytä PKO4 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 3 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Sohva, kolmen istuttava TS6 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 10 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Nojatuoli TN5 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 24 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Nojatuoli TN6 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pyöreä pöytä laippajalka PPM6 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 12 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Baarijakikara TBJN Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 12 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Työtuoli  säädettävä TT2 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 5 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Neuvottelupöytä PNE Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava
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Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Editointipöytä PED Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 2 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Pikkupöytä PPM4 Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 4 kpl € / kpl

Tuotteen nimike, tuotenumero, 
valmistaja, valmistusmaa. 

Ladattava

Tarjotun tuotteen kuvallinen 
suomenkielinen tuote-esite, 
josta ilmenee tarjotun tuotteen 
kaikki ominaisuudet (mitat ym 
vaaditut ominaisuudet).  Mikäli 
kaikki ominaisuudet eivät 
ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä tähän ladataan sekä 
tuote-esite että erillinen 
selvitysliite ominaisuuksista. 
Tiedostot otsikoidaan tarjoajan 
nimellä ja tuotteen nimellä . 
Esim. Tarjoaja Oy_Tuotteen 
nimi 

Ladattava

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Laatupisteet: 
Arkkitehtitoimisto ALA Oy 
tekee laatuvertailun yhdessä 
raadin kanssa. 
Muotoilullinen laatu, 
arvioidaan 
kalustesuunnittelijan, 
sisustusarkkitehdin ja 
arkkitehdin toimesta. 
Muotoilullinen laatu koostuu 
seuraavista 
vertailukokonaisuuksista: 
Esteettinen, toiminnallinen, 
ergonominen ja tekninen 
laatu.
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Kalusteen esteettinen 
yleisvaikutelma:  - Ryhti, 
harmonia, liike, plastinen 
sommittelu. - Kalusteen suhde 
vallitseviin muotoilutrendeihin 
ja arkkitehtuuriin.  - Miten 
kalusteen muotoilu soveltuu 
aiottuun tilaan ja 
käyttötarkoitukseen. - Miten 
kalusteen luonne kestää ja/tai 
muuttuu toistettaessa, 
ryhminä.

14.00 Manuaalinen

Kalusteen mittasuhteet: - 
Onko kaluste 
kokonaisvolyymiltaan hallittu -
Onko kalusteen yksittäiset 
komponentit massoiteltu 
luontevaksi osaksi 
kokonaisuutta, tasapainossa. - 
Onko kaluste mittasuhteiltaan 
perusteltu suhteessa aiottuun 
käyttötarkoitukseen.

14.00 Manuaalinen

Kalusteen materiaalit: - Onko 
materiaaleja käytetty 
määrältään, toiminnan ja 
kokonaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisesti. - 
Ovatko käytetyt materiaalit 
laadukkaita, edustaen 
materiaalikategorioittain 
yliestä hyvää laatukäsitystä - 
voidaan materiaalivalintoja 
ja/tai pintakäsittelyitä 
tarvittaessa varioida 
kalustesarjan sisällä.

14.00 Manuaalinen

Kalusteen tuotannollinen 
laatu: Valmistustekniikka, 
liitokset ja detaljiikka: -Millaiset 
materiaalien kiinteät- ja/tai 
mekaaniset liitokset ja niiden 
tekninen toteutustapa. - 
Millainen on liitosten 
viimeistely - Millainen on 
verhoilutyön laatu - Mikä on 
kalusteen valmistustekniikan 
mahdollinen vaikutus 
kalusteen estetiikkaan, 
kestävyyteen ja käyttöön.

14.00 Manuaalinen

Kalusteen toiminallisuus ja 
monikäyttöisyys: - Onko 
kalusteeseen saatavilla 
toiminallisuutta parantavia 
lisäosia ja/tai täydentäviä 
komponentteja. -Onko 
yksittäinen kaluste osa 
suurempaa tuotesarjaa 
mahdollistaen erilaisten 
toiminnallisten tarpeiden 
täydentämisen.

14.00 Manuaalinen

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään)

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Kalusteiden yleiset ja 
yhteiset vaatimukset

Kalusteiden takuuaika on 
vähintään 5 vuotta

Kyllä
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Toimittaja merkitsee 
toimitettuihin kalusteisiin 
toimittajan nimen ja 
toimitusajan kk/vuosi

Kyllä

Tarjottujen kangasverhoiltujen 
tuotteiden osalta on saatavilla 
useita eri kangasvaihtoehtoja

Kyllä

Kalusteissa käytettävien 
kankaiden tulee täyttää 
Ökötex 100 standardi

Kyllä

Kalusteissa käytettävien 
kankaiden kulutuksenkesto on 
vähintään 50.000 martindalea 
ja syttymisluokka SL1 tai EN 
1021-2.

Kyllä

Kalusteissa käytettävien 
kankaiden värin valonkesto on 
vähintään 4.

Kyllä

Kalusteissa käytettävien 
kankaiden nyppyyntymis- eli 
pillinkitaipumus on vähintään 3

Kyllä

Kalusteissa käytettävät 
kankaat ovat vesi- höyry- tai 
kuivapestäviä.

Kyllä

Kalusteiden ja kalusteissa 
käytettävien kankaiden 
hoitoohjeet tulee olla 
toimitettavan kalusteen 
mukana. Lisäksi ne tulee 
löytyä toimittajan internet-
sivuilta.

Kyllä

Kalusteet ovat helposti 
puhdistettavia

Kyllä

Kalusteisiin on  saatavilla 
huoltoa ja varaosia

Kyllä

Kalusteiden tulee täyttää 
julkitilakalusteille asetetut 
yleisimmät standardit tai 
vastaavien normien 
vaatimukset.Koskien mm. 
kalusteisiin liittyä mitoutuksia, 
mekaanisia 
turvallisuusvaatimuksia, 
rakenteen stabiliteettia, 
mekaanista kestävyyttä, 
käyttöturvallisuutta, 
kestävyyturvallisuutta, 
kulutuskestävyyttä, 
murtolujuutta, 
valonkestävyyttä, 
hankauskestävyyttä, painon 
aiheuttamia muodonmuuksia 
ja ergonomiaa.

Kyllä

Tuotteilla tulee olla 
kohtuuaikainen 
koekäyttömahdollisuus. 
Koekäyttö koskee lähinnä 
tuoleja, mutta myös muiden 
tuotteiden koekäyttö voi olla 
mahdollinen. Toimittaja 
sitoutuu toimittamaan 
mallikalusteen tarvittaessa 
katsastettavaksi.  

Kyllä

YHTEYSTIETO Kenen kanssa 
sovitaan mahdollisesta 
tuotteeseen tutustumisesta. 
Nimi, sähköposti, puhelin.

Syötettävä

Muut tiedot
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Hankintayksikön esittely

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kilpailuttaa Helsingin kaupungin 
tekemän puitejärjestelysopimuksella keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet kaupungin 
puitejärjestelysopimuksessa mukana olevien tarjoajien kesken.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Keskustakirjasto Oodin irtokalusteet kilpailutus on Helsingin kaupungin kilpailuttaman 
puitesopimuksen H002-16HEL2016-009597 mukainen minikilpailutus sopimuksessa 
olevien toimittajien kesken. 

Tarjouksen lähettäminen

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

Hinta ja kaupalliset ehdot

1) Vertailutuotteiden tarjoushinta (alv 0%)

Tarjoushinta tulee ilmoittaa  kiinteänä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) . Hinta sisältää kaikki 
kulut ja tuotteen käyttökoulutuksen. Tuotteen hinta ilmoitetaan nettohintana (alv. 0 %), 
josta on jo vähennetty myönnetty alennus.

Emme sitoudu tarkkoihin määriin, pidätämme oikeuden muuttaa sopimuksessa yksittäisten 
tuotteiden lukumääriä tarvittaessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden myös mahdollisiin 
lisätilauksiin tarpeemme mukaisesti.

Kaikki tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden alkamisesta 
laskettuna. 

Toimitusehto TOP FIN tilaajan nimeämä toimipiste. Toimitusehto tarkoittaa tässä 
kilpailutuksessa seuraavaa: tilaajan nimeämään paikkaan kuljetettuna, 
kuljetusvakuutettuna myyjän lukuun, pakkausmateriaalista purettuna, paikalleen 
asennettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuna.

Viivästyminen: jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus 
viivästyssakkoon. Viivästyssakko on suuruudeltaan kymmenen (10) prosenttia viivästyneen 
toimituksen tai sen osan arvolisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) 
vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun määräpäivän.  
Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta.Tilaajalla on oikeus vähentää 
viivästyssakko toimittajalle tehtävästä maksusuorituksesta.    
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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 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

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

Sopimusmenettely

Sopimusehdot Jyse 2014 Tavarat ehdot.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

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 merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki 
harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus 
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen 
ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.
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Päätöksenteon perusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hankintayksikön 
kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset 
otetaan mukaan vertailuun. Vertailu tehdään kohderyhmän hinta- ja laatupisteiden 
perusteella. Vähimmäisvaatimukset ovat mainitut yleiset kriteerit sekä kalustekorteissa 
ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. 

Tarjottujen tuotteiden on oltava käyttötarkoitukseltaan ja laadultaan tarjouspyynnön 
mukaisia. Tarjotuissa tuotteissa on oltava huomioituna sekä työturvallisuus että käyttäjän 
ergonomia. 

Hinta- ja laatuvertailu:

Kohderyhmä: Julkitilakalusteet 
Hinnan painoarvo 30 pistettä
Laadun painoarvo 70 pistettä

Laatua arvioidaan seuraavasti tarjoajan tarjoamien kokonaisuuksien mukaisesti:
1. Kalusteen esteettinen yleisvaikutelma
2. Kalusteen mittasuhteet
3.Kalusteen materiaalit
4. Kalusteen tuotannollinen laatu
5. Kalusteen toiminnallisuus ja monikäyttöisyys

Annetut laatupisteet skaalautuvat siten miten hyvin ne vastaavat asetettuja vaatimuksia (1-
5). Jos asetetut vaatimukset täyttyvät kokonaisuudessaan tai lähellä kokonaisvaatimuksia, 
saa  pisteitä 12 -14, jos ne täyttyvät melko hyvin tai osittain, saa pisteitä 9 - 11, jos 
vaatimukset täyttyvät vain osittain, saa pisteitä 6 - 8, jos laatuvaatimukset täyttyvät 
vähäisesti pisteitä saa 1-5.

Muut asiat

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

Liitteenä olevassa Kalustekortissa AR1336 003 ovat julkitila- ja toimistokalusteet samassa 
tiedostossa.

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

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Yksittäisen ladattavan tiedoston enimmäiskoko on 50 MB.

Tarjousportaalin tarjoajille suunnatun teknisen tuen tukinumero:
020 766 1075 arkisin klo 8-16. Asiakaspalvelun sähköposti: tuki@cloudia.fi

Liitteet ja linkit
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Liitetiedostot

AR 133_010 - KALUSTEPOHJA_K KRS 1_100.pdf

AR 133_100 - KALUSTEPOHJA_1 KRS 1_100.pdf

AR 133_150 - KALUSTEPOHJA_1M KRS_1_100.pdf

AR 133_200 - KALUSTEPOHJA_2 KRS 1_100.pdf

AR 133_300 - KALUSTEPOHJA_3 KRS 1_100.pdf
AR 133_350 - KALUSTEPOHJA_3M KRS 1_100.pdf

AR 1336 003 KALUSTEKORTIT.pdf

JYSE 2014 Tavarat.pdf

AR 1336 004 IRTOKALUSTELUETTELO_julkitila.xlsx

Sopimusmalli_Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet.pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Niina Lammi Hankinta-asiantuntija

Heikki Ruoho, Designer MA SIO Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Anna-Maria Soininvaara Keskustakirjaston johtaja
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