
Metron liikenteenohjausjärjestelmään liittyvät asiantuntijapalvelut
– perustelumuistio 2.3.2021

HKL järjesti tarjouskilpailun (26H20) metron liikenteenohjausjärjestelmään liit-
tyvien asiantuntijapalveluiden hankinnasta puitejärjestelynä. Palvelu kilpailu-
tettiin 48 kuukauden varsinaiselle sopimuskaudelle, jota voidaan jatkaa yh-
dellä kahden (2) vuoden optiokaudella. Hankinta oli jaettu kahteen osa-aluee-
seen:

Osa-alue 1: Turvalaitetekniset asiantuntijapalvelut
Osa-alue 2: Projektinhallintapalvelut

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun
lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukainen avoin tarjouskilpailu.
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain mukaisen
palveluhankintojen EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin 17.11.2020 Euroopan unionin vi-
rallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) sekä julkisten hankinto-
jen ilmoituskanavassa (HILMA).

Menettelyssä millä tahansa yrityksellä tai ryhmittymällä oli mahdollisuus osal-
listua tarjouskilpailuun. Tarjousten jättämisen määräaika oli tarjouspyynnön
mukaisesti 21.12.2020 klo 12:00. Tarjouksen sai antaa molempiin tai vain toi-
seen osa-alueeseen.

Osa-aluekohtaisesti tarjouksia saatiin seuraavasti:

Osa-alue 1 Turvalaitetekniset asiantuntijapalvelut

- Parsons Group International Limited
- Proxion Plan Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sweco Infra and Rail Oy
- Ryhmittymä Welado & STHK
- WSP Finland Oy

Osa-alue 2 Projektinhallintapalvelut

- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- The Boston Consulting Group Nordic AB
- Ryhmittymä Welado & STHK
- WSP Finland Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa.

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen



3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan
edellytykset suoriutua palvelun toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen
vaatimusten mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valit-
tava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden
mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdok-
kaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Ryhmittymä Welado & STHK ei täyttänyt osa-alueen 2 osalta tarjouspyynnön
vähittäisvaatimuksia referenssien osalta ja siten tarjoaja suljetaan pois tarjous-
kilpailusta tässä osa-alueessa. Hankintayksikkö lähettää erikseen tarkemman
perustelumuistion poissuljetuille tarjoajille. Muut tarjoajat täyttivät tarjouspyyn-
nössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksikkö tarkisti, että tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritetyt
vähimmäisvaatimukset, jotka hankittavalle palvelulle oli asetettu.

Kaikki hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tar-
jousten vertailu suoritettiin näiden tarjousten osalta.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin,
että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatu huomioitiin tarjouspyyn-
nön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa.

Vertailun perusteet:

1. Hinta 50%
· Vertailuhinta muodostui tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamista tuntihin-

noista kerrottuna tarjouspyynnössä ilmoitetulla painoarvolla. Vertailu-
hinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

· Alimman vertailuhinnan saanut tarjous sai täydet hintapisteet (50 pis-
tettä). Muiden tarjousten hintapisteet laskettiin kaavalla (halvin hinta /
tarjottu hinta) x 50 pistettä.

2. Laatu 50%
· Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähim-

mäisvaatimukset ylittävää osuutta. Laatuarvioinnin perusteina olivat
projektiin nimettyjen vastaavien asiantuntijoiden referenssit sekä osaa-
minen.

· Täysiä laatupisteitä ei annettu tai laatupisteitä vähennettiin, mikäli tar-
joaja ei esittänyt referenssin tai osaamisen täyttävän laatuarvioinnin
mukaisia pisteytysperusteita tai esittänyt perusteluita käytyjen koulutus-
ten tai saatujen sertifikaattien tarkoituksenmukaisuudesta tehtävän kan-
nalta. Joissain tapauksissa esitetty asiantuntijan koulutus on hyväksytty
sertifikaatiksi esitetyn perustelun perusteella. Tällöin kuitenkaan koulu-
tuspistettä ei ole annettu.



· Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailuliitteessä.
Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat absoluuttiset laatupisteet
saanut tarjous sai täydet 50 laatupistettä ja muiden tarjousten laatupis-
teet laskettiin kaavalla (saadut absoluuttiset laatupisteet/parhaat abso-
luuttiset laatupisteet) x 50 pistettä.

Tarjoajat on vertailun perusteella saatu seuraaviin sijoittumisjärjestyksiin osa-
aluekohtaisesti:

Osa-alue 1 Turvalaitetekniset asiantuntijapalvelut

Sijoitus Pisteet
1. WSP Finland Oy 94,44
2. Sweco Infra & Rail Oy 91,46
3. Proxion Plan Oy 90,69
4. Parsons Group International Limited 86,56
5. Welado & STHK 84,58
6. Ramboll Finland Oy 73,30

Osa-alue 2 Projektinhallintapalvelut

Sijoitus Pisteet
1. WSP Finland Oy 97,34
2. Sitowise Oy 92,84
3. Ramboll Finland Oy 80,98
4. The Boston Consulting Group Nordic AB 57,96

Tarjouspyynnön mukaisesti molempiin osa-alueisiin valitaan korkeintaan 2
parhaat vertailupisteet saanutta toimittajaa. Tilaukset jakautuvat puitesopimus-
kauden aikana toimittajien kesken siten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon
soveltuvimmaksi katsomalleen sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan enna-
koitu arvo alittaa 60.000,00 euroa. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee han-
kekohtaisia tilauksia sopimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittu-
misjärjestyksen perusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan
huomioon toimittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aika-
taulussa ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Päätösehdotus

Johtokunta valitsee metron liikenteenohjausjärjestelmään liittyvien asiantunti-
japalveluiden puitejärjestelyn toimittajiksi 48 kuukauden sopimuskaudeksi

- osa-alueelle 1 Turvalaitetekniset asiantuntijapalvelut WSP Finland Oy:n ja
Sweco Infra & Rail Oy:n, ja



- osa-alueelle 2 Projektinhallintapalvelut WSP Finland Oy:n ja Sitowise
Oy:n.

Johtokunta oikeuttaa HKL:n tekemään puitesopimukset valittujen toimittajien
kanssa ja tekemään hankintaan liittyviä tilauksia varsinaisella sopimuskau-
della ja optiokaudella osa-alueella 1 yhteensä enintään 2.200.000,00 eurolla
(alv 0%) ja osa-alueella 2 yhteensä enintään 1.000.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden käyt-
töönotosta molempien osa-alueiden osalta.


