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§ 86
Nostolava-autojen hankinta
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti oikeuttaa pelastuskomentajan tilaamaan 
määrärahojen puitteissa Vema Lift Oy:ltä kaksi (2) nostolava-autoa 
vuosina 2018-2019 teknisten määreiden ja tarjouksen mukaisesti yh-
teishintaan 1.591.600,00 euroa (alv 0%) sekä varaamaan mahdollisille 
lisävarusteille ja muutostöille 60.000,00 euroa (alv 0%) yhteensä 
1.651.600,00 euroa (alv 0%) käyttäen rahastoon 8090601 (paloautot) 
varattuja määrärahoja. Kokonaishankintahinta muodostuu seuraavasti: 
Vuonna 2018 tilattavan nostolava-auton hinta on 755.200,00 euroa (alv 
0%), takuuajan pidennys 24 kk > 48kk 18.500,00 euroa (alv 0%), pe-
lastussukkajärjestelmä 24.000,00 euroa (alv 0%) sekä mahdolliset ja li-
sävarusteet ja muutostyöt 30.000 euroa (alv 0%) yhteensä 827.700,00 
euroa (alv 0%). Vuonna 2019 tilattavan nostolava-auton hinta on 
775.100,00 euroa (alv 0%), takuuajan pidennys 24 kk > 48kk 18.800,00 
euroa (alv 0%) sekä mahdolliset ja lisävarusteet ja muutostyöt 30.000 
euroa (alv 0%) yhteensä 823.900,00 euroa (alv 0%). Lisäksi pelastus-
lautakunta päätti oikeuttaa pelastuskomentajan solmimaan hankintaso-
pimuksen ja teknisen päällikön hyväksymään hankintaan liittyvät laskut.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän ku-
luttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saa-
neen päätöksen tiedoksi.

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta vaati-
malla hankintaoikaisua taikka tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 
taikka molemmat.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470

marten.hellbom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pelastuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, pelastuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pelastuslaitos on kilpailuttanut EU:n avoimella menettelyllä nostolava-
autojen korvaushankinnan. Ennakkoilmoitus julkaistiin Hilmassa 
24.5.2018 ja hankintailmoitus 5.10.2018. Määräaika tarjousten jättämi-
selle päättyi 5.11.2018 klo 14:00.

Määräajassa tarjouksen jätti Vema Lift Oy.

Asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttäneen tarjoajan Vema Lift Oy:n 
tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Kokonaistaloudellinen tarjousvertailu nostolava-autojen osalta ei ollut 
tarpeen, koska hyväksyttäviä tarjouksia oli vain yksi. Koska hyväksyttä-
vän tarjouksen hinta vastaa hankintayksikön käsitystä nostolava-auto-
jen yleisestä hintatasosta nykyisessä markkinatilanteessa, ei hankin-
nan uudelleen kilpailuttaminen ole perusteltua, vaikka kilpailua ei synty-
nytkään.

Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä sihteerillä.
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