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Palvelukuvaus 20 20

Tehtyjen töiden lisääminen Granlund
Manager -järjestelmään onnistuu
tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla.
Laitteiden käytettävyys on aina mitattavissa
ja todennettavissa reaaliaikaisesti
laitekohtaisesti. Tilaajalla on mahdollisuus
saada käyttöön digitaalinen
raportointipalvelu. Raportointipalvelu on
kuvattu tarjouksessa laajasti ja
yksityskohtaisesti huomioiden HKL:n
henkilöstön käyttökoulutuksen. Tarjouksessa
on kuvattu laitteiden huoltoon osallistuva
organisaatio ja asiakkuuden hoitomalli
laajasti ja yksityskohtaisesti. Tarjoajan
kokemus muiden valmistajien laitteista on
hyvä. Ympäristöasioiden huomioiminen
hissien ja liukuportaiden huolto ja
kunnossapitotöissä on huomioitu hyvin.

Palvelukuvaus 20 16

Tehtyjen töiden lisääminen Granlund Manager-
järjestelmään onnistuu tarjouspyynnön
edellyttämällä tavalla. Laitteiden reaaliaikaisen
käytettävyyden seuranta on kuvattu tarjouksessa
yksityiskohtaisesti ja laajasti. Tilaajalla on
mahdollisuus saada käyttöön digitaalinen
raportointipalvelu ja koulutus palvelun käyttöön.
Raportointipalvelu on kuvattu tarjouksessa
suppeasti. Asiakkuuden hoitomalli ja
organisaatio on kuvattu tarjouksessa laajasti ja
yksityskohtaisesti. Tarjoajan kokemus muiden
valmistajien laitteista on hyvä.
Ympäristöasioiden huomioiminen hissien ja
liukuportaiden huolto ja kunnossapitotöissä on
huomioitu hyvin.

Palvelukuvaus 20 8

Tehtyjen töiden lisääminen Granlund
Manager -järjestelmään onnistuu
tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla.
Laitteiden reaaliaikaisen käytettävyyden
seuranta on kuvattu suppeasti. Digitaalisen
raportointipalvelun kuvaus on lyhyt ja
suppea. Koulutus raportointipalvelun
käyttöön onnistuu. Palveluun osallistuva
organisaatio on kuvattu lyhyesti ja ilman
henkilöiden vastuualueita. Tarjoajan
kokemus muiden valmistajien laitteista on
hyvä. Ympäristöasioiden huomioiminen
hissien ja liukuportaiden huolto ja
kunnossapitotöissä on huomioitu
perustasolla.

Automaattinen vikadiagnostiikka 10 9

Taloudelliset hyödyt ovat suuremmat kuin
HKL:lle aiheutuneet kustannukset.
Tarjouksessa on kuvattu referenssikohteissa
saavutetut tulokset. Laitteen osat ja tyypilliset
viat, joita vikadiagnostiikalla voidaan seurata
on kuvattu tarjouspyynnön edellyttämällä
tavalla. Automaattisen vikadiagnostiikan
asentaminen muiden valmistajien laitteisiin
on kuvattu suppeasti. Automaattisen
vikadiagnostiikan asennusaikataulu on
esitetty tarjouksessa tarjouspyynnön
edellyttämällä tavalla. Tarjouksessa on
kuvattu yksityiskohtaisesti ja laajasti kuinka
automaattinen vikadiagnostiikka tarkkailee
tasonvaihtolaitteiden turvallisen toiminnan
kannalta keskeisiä muuttujia ennakoivasti ja
kuinka se lähettää tiedot analysoitavaksi
korjaustarpeiden arviointi varten sekä
hälyytyksen kunnossapitohenkilöstölle ja
Tilaajalle. Tarjouksessa on kuvattu ja esitetty
laskelmat pitkän aikavälin kustannussäästöt
HKL:lle.

Automaattinen vikadiagnostiikka 10 5

Taloudelliset hyödyt ovat suuremmat kuin
HKL:lle aiheutuneet kustannukset. Kuvaus
automaattisen vikadiagnostiikalla saavutettavista
hyödyistä referenssikohteissa puuttuu. Laitteen
osat ja tyypilliset viat, joita vikadiagnostiikalla
voidaan seurata on kuvattu tarjouspyynnön
edellyttämällä tavalla. Tarjouksessa ei ole
ilmoitettu kenen valmistajan laitteisiin
vikadiagnostiikka voidaan asentaa, eikä millä
aikataululla automaattinen vikadiagnostiikka
voidaan asentaa HKL:n laitteisiin. Tarjouksessa
ei ole kuvattu kuinka automaattinen
vikadiagnostiikka tarkkailee tasonvaihtolaitteiden
turvallisen toiminnan kannalta keskeisiä
muuttujia ja kuinka automaattinen
vikadiagnostiikka tunnistaa tasonvaihtolaitteiden
vikojen ennakoivia merkkejä ja kuinka
havaituista merkeistä hälyytetään
kunnossapitohenkilöstö ja Tilaaja. Tarjouksessa
ei ole kuvattu laskelmia pitkän aikavälin
kustannussäästöistä HKL:lle.

Automaattinen
vikadiagnostiikka 10 8

Taloudelliset hyödyt ovat suuremmat kuin
HKL:lle aiheutuneet kustannukset. Kuvaus
automaattisen vikadiagnostiikalla
saavutettavista hyödyistä
referenssikohteissa puuttuu. Laitteen osat
ja tyypilliset viat, joita vikadiagnostiikalla
voidaan seurata on kuvattu tarjouspyynnön
edellyttämällä tavalla. Tarjouksessa on
ilmoitettu laitevalmistajat, joiden laitteisiin
vikadiagnostiikka on mahdollista asentaa.
Asennusaikataulu on kuvattu tarjouksessa.
Tarjouksessa on kuvattu lyhyesti ja
suppeasti kuinka automaattinen
vikadiagnostiikka tarkkailee
tasonvaihtolaitteiden turvallisen toiminnan
kannalta keskeisiä muuttujia ja kuinka
havaituista merkeistä hälyytetään
kunnossapitohenkilöstöä ja Tilaajaa.
Tarjouksessa on kuvattu ja esitetty
laskelmat pitkän aikavälin
kustannussäästöstä HKL:lle.

Laatupisteet yhteensä 30 29 Laatupisteet yhteensä 30 21 Laatupisteet yhteensä 30 16

Laatupisteiden muodostama hinnan
alennusprosentti (1 piste = 1 %)

29 %
Laatupisteiden muodostama hinnan
alennusprosentti (1 piste = 1 %)

21 %
Laatupisteiden muodostama
hinnan alennusprosentti (1
piste = 1 %)

16 %

Lopullinen vertailuhinta koreittain Lopullinen vertailuhinta koreittain
Lopullinen vertailuhinta
koreittain

Hissit kori 1            41 182,32 € Hissit kori 1        71 669,59 € Hissit kori 1           43 559,90 €
Hissit kori 2            33 676,65 € Hissit kori 2        57 903,79 € Hissit kori 2           35 592,81 €
Länsimetron hissit kori 3            74 274,01 € Länsimetron hissit kori 3      131 861,91 € Länsimetron hissit kori 3           78 550,23 €
Liukuportaat kori 1      105 719,98 € Liukuportaat kori 1        60 725,06 € Liukuportaat kori 1              31 261,74 €
Liukuportaat kori 2            90 734,79 € Liukuportaat kori 2      101 229,34 € Liukuportaat kori 2           90 825,96 €

Länsimetron liukuporaat kori 3      164 626,88 € Länsimetron liukuporaat kori 3      161 629,90 € Länsimetron liukuporaat kori 3            109 105,22 €

Kone Hissit Oy Otis Oy


