
TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-013910

Ajoneuvojen kulunvalvonnan ja kuormien todentamisen 
palveluhankinta Helsingin lumenvastaanottopaikoille

1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
1916929-5
Tero Koppinen
PL 1570
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Suomi
puh. +358 406803135
tero.koppinen@hel.fi
http://www.hel.fi/stara

Tarjoukset lähetettävä:

Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelun kautta

Hankintayksikön luonne:

Muu: Kunnallinen liikelaitos

Hankintayksikkönä on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Stara on Helsingin kaupungin liikelaitos ja se tuottaa kaupungin tarvitsemia 
rakentamispalveluja.

Staran toimintaan kuuluu rakentamista ja katujen ja puistojen hoitamista, rakennusten 
korjaamista, luonnonmukaisten alueiden hoitamista sekä logistiikan ja teknisen alan palveluita.

Hankintayksikön esittely:

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

Ajoneuvojen kulunvalvonnan ja kuormien todentamisen palveluhankinta Helsingin 
lumenvastaanottopaikoille

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

HEL 2017-013910

Hankinnan kuvaus:

Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Hankinnan kohteena ovat kulunvalvontapalvelut sekä 
kuorman todentamispalvelut Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikoille.

Palveluhankinta on jaettu kahteen osioon A ja B. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhdestä tai 
molemmista osioista.

Osio A sisältää ajoneuvon tunnistamisen ja kulkutietojen taltioinnin ja hallinnan sekä näiden 
tietojen raportoinnin laskutusta ja seurantaa varten, palvelun tarvitsemien laitteiden hankinnan, 
huoltamisen, kunnossapidon, korvaushankinnan sekä vastuun laitteista vakuutuksineen.

Osio B sisältää ajoneuvon kuorman määrän todentamisen, palvelun tarvitsemien laitteiden 
hankinnan, huoltamisen, kunnossapidon, korvaushankinnan sekä vastuun laitteista 
vakuutuksineen.
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3. Hankinnan taustaa

Tässä tarjouspyyntöaineistossa on kyse lopullisesta tarjouspyynnöstä.

*****************************************************
1. HANKINNAN YLEISKUVAUS

Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Hankinnan kohteena ovat kulunvalvontapalvelut ja 
kuormien todentamispalvelut Helsingin kaupungin alueen yhdeksälle (9) 
lumenvastaanottopaikalle (Liite - Kartta kohteista).

Palvelun tilaajana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.
Palvelun asiakkaita ovat sekä Helsingin kaupunki itse, että liikennöintiyritykset sekä muut 
kuljetusta harjoittavat yritykset.

Palvelu on jaettu kahteen erikseen tarjottavaan osioon, osio A ja osio B.
Osio A sisältää ajoneuvon tunnistamisen ja kulkutietojen taltioinnin ja hallinnan sekä näiden 
tietojen raportoinnin laskutusta ja seurantaa varten, laitteiden huollon, kunnossapidon, 
korvaushankinnan sekä vastuun laitteista vakuutuksineen.
Osio B sisältää ajoneuvon kuorman määrän todentaminen ja mahdollisesti sisällön 
tunnistaminen kulunvalvonnan yhteydessä.

Tarjota voi kolmella eri tavalla:
A -osiota itsenäisesti, B -osiota itsenäisesti sekä A- ja B -osioista yhdessä.

Osiosta A ja B tehdään sopimukset erikseen tai yhdessä.

*****************************************************
2. HANKINTAPROSESSIN VAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU

Vaihe 1: Ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn (VAIHE PÄÄTTYNYT)

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 13 §:n 
kynnysarvon.

Päänimikkeistö:

79714100-3 (Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka:

K091 (Helsinki)

Hankinnan voimassaoloaika:

01.10.2018 - 30.09.2022

Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käyttöönotto on täysin 
tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä yksi (1)  vuosi kerrallaan viimeistään kuusi 
(6) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

Tarjouksen jättämällä tarjoaja sitoutuu myös mahdollisiin optiovuosiin.

Lisähankintojen alustava kesto:

24 kuukautta

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Kyllä
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Vaihe 2: Neuvottelut

Vaihe 3: Lopullisen tarjouspyynnön antaminen kommentoitavaksi (VAIHE PÄÄTTYNYT)
1. Lopulliseen tarjouspyynnön lähettäminen 27.3.2018
2. Lisäkysymysten ja kommenttien jättäminen 6.4.2018 klo 9:00 mennessä

Vaihe 4: Lopullisen tarjouspyynnön mahdollinen tarkentaminen, tarjousten vastaanotto ja 
hankintapäätös (TÄMÄNHETKINEN VAIHE)
1. Lopullisen tarjouspyynnön tarkentaminen 9.4.2018
2. Lisäkysymysten jättäminen 16.4.2018 klo 9:00 mennessä
3. Vastaukset lisäkysymyksiin 17.4.2018
4. Lopullisten tarjousten jättöaika 3.5.2018 klo 12:00 mennessä
5. Lopullisten tarjousten arviointi toukokuu 2018
6. Hankintapäätös ja tiedoksianto toukokuu 2018

Vaihe 5: Sopimuksen laatiminen ja palvelun toteutus
1. Sopimuskatselmus kesäkuu 2018
2. Sopimuksen allekirjoitus kesäkuu 2018
3. Palvelun käytön alkaminen 1.10.2018

Vaihe 6: Palvelun käyttö ja erillistilaukset
1.10.2018 - 30.9.2022

Vaihe 7: Optiokausien käyttämisestä päättäminen
1.10.2021 mennessä

Vaihe 8: Mahdollisten optiokausien aikainen palvelun käyttö
Optiokausi 1: 1.10.2022 - 30.9.2023
Optiokausi 2: 1.10.2023 - 30.9.2024

*****************************************************
3. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN

Tarjous liitteineen on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/stara.

Tarjoajan tulee antaa tarjous tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjouslomakkeella on neljä eri 
kohderyhmää: osio A erikseen; osio B erikseen; osiot A ja B yhdessä; ostotarjous tilaajan 
omistuksessa olevasta kalustosta. Tarjoaja saa antaa jokaiseen tarjouslomakkeen 
kohderyhmään tarjouksen. Tarjoaja saa antaa myös vain yhdestä kohderyhmästä tarjouksen. 
Ostotarjous on vapaaehtoinen.

Tarjoajan tulee antaa tarjoushintalomakkeen mukaiset hinnat toteutusratkaisulleen ja 
ostotarjoukselleen.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa kuvaus tarjottavan osion tai osioiden mukaisen palvelun 
toteutusratkaisustaan siten, että ratkaisun vastaavuus tavoitteisiin nähden voidaan selkeästi 
arvioida. Toteutusratkaisu täytyy esittää erikseen osiolle A ja B, vaikka tarjottaisiin pelkästään 
osioita yhdessä, koska osiot arvioidaan erikseen. Vain kuvauksessa esitetyt asiat arvioidaan. 
Kuvausten maksimipituus 3kpl A4, fonttikoko 12 + liitteet 3 kpl A4. Osioiden A ja B tavoitteet 
ovat esitetty tämän tarjouspyynnön liitteinä. Toteutusratkaisun voi palveluntuottaja vapaasti 
ideoida sellaiseksi, jolla palveluntuottaja näkee ratkaisunsa parhaiten vastaavan palvelun 
tavoitteisiin.

Tarjoajalla on mahdollisuus tehdä ostotarjous tilaajan omistuksessa olevasta laitteistosta 
tarjouslomakkeen mukaisesti. Ostotarjous ei vaikuta Palvelun tarjottuun hintaan. Ostotarjous ei 
ole sitova, mikäli tarjoajaa ei valita Palveluntuottajaksi. Osioon A valitulla Palveluntuottajalla on 
etuosto-oikeus. Tilaajan omistuksessa olevasta laitteistosta on kuvaus tämän tarjouksen 
liitteenä.

*****************************************************
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4. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET

VERTAILUPISTEET

Tarjouksista valitaan voittajat osion A ja B mukaisten vertailupisteiden avulla.
Vertailussa otetaan huomioon eniten vertailupisteitä saanut osioiden A ja B tarjouskombinaatio.

Tarjoajan vertailupisteet ovat hinnan ja toteutusratkaisun vertailupisteiden summa.
Vertailussa otetaan huomioon eniten vertailupisteitä saanut tarjouskombinaatio.
Mikäli molemmista osioista annettu tarjous (A+B) yhdessä saa enemmän vertailupisteitä kuin 
osioittain annetut parhaat tarjoukset erikseen yhteensä, valitaan sama tarjoaja osioiden A ja B 
Palveluntuottajaksi.

Tarjousten vertailupisteiden painoarvot ovat osiossa A:
• Palvelun vuosihinta, painoarvo 70 %
• Toteutusratkaisun vastaavuus tavoitteisiin nähden, painoarvo 30 %

Tarjousten vertailupisteiden painoarvot ovat osiossa B:
• Palvelun vuosihinta, painoarvo 60 %
• Toteutusratkaisun vastaavuus tavoitteisiin nähden, painoarvo 40 %

PALVELUN VUOSIHINTA VERTAILUSSA

Tarjoajan tulee antaa hinnat arvonlisäverottomina (alv 0%).

Osiossa A vertailuhintana käytetään palvelun vuosihintaa. Palvelun vuosihinnan perusteena on 
osiossa A palvelun toimittaminen yhdeksään (9) kohteeseen varsinaiseksi sopimusajaksi.  
Osion A palvelu tilataan kerralla yhdeksään varsinaiseen kohteeseen. Palvelun kohdekohtainen 
vuosihinta on yhdeksälle kohteelle annettu hinta jaettuna yhdeksälle (9).

Osion A optiovuosille annetaan palvelun vuosihinta erikseen. Optiovuosille annettu hinta ei 
vaikuta vertailuun vaan sitä käytetään sopimuksen aikana tarvittaessa.

Osiossa B vertailuhintana käytetään eri sopimuskausien pituuksien mukaisten palvelun 
vuosihintojen summaa kerrottuna sopimuskauden pituudella (kts. laskentakaava 
tarjouslomakkeessa). Palvelun vuosihinnan perusteena on osiossa B palvelun toimittaminen 
yhteen (1) kohteeseen eri pituisina sopimusaikoina (4, 3, 2 ja 1 vuotta). Osion B palvelu tilataan 
kuhunkin kohteeseen erikseen, käyttäen annettua sopimuskauden pituuden mukaista 
vuosihintaa.

Osion B optiovuosille annetaan tilattujen kohteiden palvelun jatkamisen osalta palvelun 
vuosihinta erikseen. Palvelun optiovuosina uusiin kohteisiin tilatessa käytetään varsinaisen 
sopimusajan hintoja. Optiovuosille annetut hinnat eivät vaikuta vertailuun vaan niitä käytetään 
sopimuksen aikana tarvittaessa.

Hinnan vertailupisteet lasketaan osiossa A kaavalla: alin hinta / tarjottu hinta x 70

Hinnan vertailupisteet lasketaan osiossa B kaavalla: alin hinta / tarjottu hinta x 60

TOTEUTUSRATKAISUN VASTAAVUUS TAVOITTEISIIN NÄHDEN VERTAILUSSA

Toteutusratkaisujen arviointiperusteet ja pisteytys on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Toteutusratkaisun vertailupisteet lasketaan osiossa A kaavalla: ratkaisun pisteet / ylin ratkaisun 
pisteet x 30

Toteutusratkaisun vertailupisteet lasketaan osiossa B kaavalla: ratkaisun pisteet / ylin ratkaisun 
pisteet x 40

Tarjouksen hylkäämisperusteet sille varatussa kohdassa.

Stara (Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos)
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931017000

stara@hel.fi
http://www.hel.fi/stara

Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Tarjouspyyntö
Päiväys 10.04.2018

4/13



4. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

Palvelut

Hankintamenettely:

Neuvottelumenettely

Osatarjoukset hyväksytään:

Kyllä

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), jäljempänä ”hankintalaki”), 
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua 
lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta 
harmaan talouden torjunnasta (khs 19.12.2011,1144 §, jäljempänä ”harmaan talouden ohje”).

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. 
Tarjousasiakirjat ovat saatavissa, ja tulee täyttää, suomen kielellä.
  
Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely 
sopimusta tekemättä.

Osatarjoukset sallitaan osioittain.
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

LOPULLISTEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tarjousten käsittelyn vaiheet

1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
3. Tarjousten vertailu
4. ESPD:ssä annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkistetaan voittajaksi esitettävän osalta 
ennen hankintapäätöksen tekemistä.
5. Hankintapäätöksen tekeminen
6. Hankintasopimuksen tekeminen (valitus- ja odotusajan jälkeen)

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat 
hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

TOIMITETTAVAT SELVITYKSET

Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätösesityksen tekemistä toimittaa seuraavat 
selvitykset:

1. Rikosrekisteriotteet. Yritys voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet 
hankintamenettelyä varten. Rikosrekisteriotteet saa sekä yhteisöä (tarjoaa) koskien että 
henkilöistä, jotka ovat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, 
päätös-, tai valvontavaltaa. Huomioitavaa on että otehakemuksen käsittelyaika on noin 7 
työpäivää ja se on maksullinen. Katso linkki.
2. Mikäli tarjoaja ei kuulu Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava kumppani -palveluun, tai tiedot 

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei

Stara (Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos)
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931017000

stara@hel.fi
http://www.hel.fi/stara

Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Tarjouspyyntö
Päiväys 10.04.2018

5/13



Tarjouksen valintaperuste:

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
vertailuperusteet

Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

eivät käy sieltä ilmi, tulee erikseen toimittaa:
- rekisteröitymisiä koskevat selvitykset,
- kaupparekisteriote,
- todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta,
- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,
- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,
- selvitys sovellettavista työehtosopimuksista,
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,
- todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta.
3. Rating Alfa -raportti
4. Selvitys alihankkijoista
5. Mahdolliset selvitykset työturvallisuussuunnitelmasta, laadunvalvontajärjestelmästä ja 
ympäristöjärjestelmästä,
6. Muut mahdolliset  selvitykset.

Henkilöpiiri, joista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote 
rikosrekisteristä tulee toimittaa ovat ainakin yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen 
varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja 
nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen puheenjohtaja, 
yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön 
vastuunalainen yhtiömies sekä myös muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten säätiön 
edustajat. Jos edellä mainittu ote ei ole saatavilla, tulee toimittaa ehdokkaan tai tarjoajan tai 
sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa 
käyttävän henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama 
ote rikosrekisteristä, tai jollei sellaista ole, talouden toimijan alkuperäjäsenvaltion tai -maan 
taikka sen sijoittautumisjäsenvaltion tai -maan toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen 
antama vastaava asiakirja.

Oikeushenkilön (tarjoajayritys) osalta nimenkirjoitusoikeutettu henkilö voi tilata yhteisön 
koskevan rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskukselta.

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kohderyhmittäin

5. Hankinnan kohteen kriteerit

Tarjous palvelusta: OSIO A
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

70.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet 30.00 tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Osio A: Kulunvalvontapalvelut 
Helsingin kaupungin 
lumenvastaanottopaikoille

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 palvelu

VERTAILUHINTA 
(VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta) 

EUR / 
9 
kohdet
ta

Syötettävä
70.00 pienin annettu arvo

--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

PALVELUKUVAUS 
toteutusratkaisun 
vastaavuudesta tavoitteisiin 

Ladattava 30.00 Manuaalinen
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VUOSIHINTA osion A 
OPTIOVUODELLE 

EUR / 
9 
kohdet
ta

Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
17. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
18. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
19. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
20. 

EUR
Syötettävä

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

TARJOUS PALVELUSTA: OSIO B
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

60.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet 40.00 tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Osio B: Kuorman 
todentamispalvelut Helsingin 
kaupungin 
lumenvastaanottopaikoille

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 palvelu

VERTAILUHINTA 
(laskentakaavan mukaisesti) 

EUR / 
1 
kohde

4 * VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta NELJÄN (4) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + 3 * 
VUOSIHINTA palvelun toimittamisesta 
KOLMEN (3) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + 2 * 
VUOSIHINTA palvelun toimittamisesta 
KAHDEN (2) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + VUOSIHINTA 
palvelun toimittamisesta YHDEN (1) 
VUODEN SOPIMUSKAUDELLE 

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta NELJÄN (4) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta KOLMEN (3) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta KAHDEN (2) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta YHDEN (1) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

PALVELUKUVAUS 
toteutusratkaisun 
vastaavuudesta tavoitteisiin 

Ladattava 40.00 Manuaalinen

VUOSIHINTA osion B 
OPTIOVUODELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

TARJOUS PALVELUSTA: OSIO A & 
B yhdessä
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

130.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet 70.00 tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo
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Osio A: Kulunvalvontapalvelut 
Helsingin kaupungin 
lumenvastaanottopaikoille

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 palvelu

VERTAILUHINTA 
(VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta) 

EUR / 
9 
kohdet
ta

Syötettävä
70.00 pienin annettu arvo

--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

PALVELUKUVAUS 
toteutusratkaisun 
vastaavuudesta tavoitteisiin 

Ladattava 30.00 Manuaalinen

VUOSIHINTA osion A 
OPTIOVUODELLE 

EUR / 
9 
kohdet
ta

Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
17. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta  osion A tavoitteelle 
18. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
19. 

EUR
Syötettävä

Erillishinta osion A tavoitteelle 
20. 

EUR
Syötettävä

Osio B: Kuorman 
todentamispalvelut Helsingin 
kaupungin 
lumenvastaanottopaikoille

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 palvelu

VERTAILUHINTA 
(laskentakaavan mukaisesti) 

EUR / 
1 
kohde

4 * VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta NELJÄN (4) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + 3 * 
VUOSIHINTA palvelun toimittamisesta 
KOLMEN (3) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + 2 * 
VUOSIHINTA palvelun toimittamisesta 
KAHDEN (2) VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE + VUOSIHINTA 
palvelun toimittamisesta YHDEN (1) 
VUODEN SOPIMUSKAUDELLE 

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta NELJÄN (4) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta KOLMEN (3) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta KAHDEN (2) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA palvelun 
toimittamisesta YHDEN (1) 
VUODEN 
SOPIMUSKAUDELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

VUOSIHINTA osion B 
OPTIOVUODELLE 

EUR / 
1 
kohde

Syötettävä

PALVELUKUVAUS 
toteutusratkaisun 
vastaavuudesta tavoitteisiin 

Ladattava 40.00 Manuaalinen

Kohderyhmän pisteet yhteensä 200.00
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OSTOTARJOUS - Tilaajan 
omistuksessa olevien laitteiden 
ostaminen
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
sallittu)
Ajoneuvojen rekisterikilpien 
tunnistuslaitteet

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

RFID - signaalin tunnistuslaite Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

RFID – signaalin lähettimet Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Tiedonkeräys- ja siirtolaitteet Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Ohjattavat kulkupuomit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Itsenäisesti toimivat kulkupuomit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Induktiosilmukat Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Ultraäänianturit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

 EUR / 
erä

Kohderyhmän pisteet yhteensä 0.00

6. Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjouksessa annettu hinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut 
vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun.

Hinnat ovat sitovina voimassa koko sopimuskauden ajan, joka koskee myös mahdollista option 
käyttöä.
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7. Laskutus ja maksuehto

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskun saapumisesta tilaajalle.

8. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 30.09.2018 saakka.

9. Päätöksenteon perusteet
Tarjousten arviointi- ja valintaperusteet on esitetty tässä tarjouspyynnössä.

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjouksessa esitettyjen tietojen sekä hankintalain 
ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

10. Hylkäämisperusteet
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki palvelun toimitukseen liittyvät tarjoukset liian 
kalliina tai määrärahoihin sopimattomina.

Tilaaja pidättää itselleen myös oikeuden hylätä tarjous, mikäli tarjoukseen liittyvä 
toteutusratkaisu saa kolmesta tavoitekohdasta arvioinnissa 0 pistettä, katsotaan tarjouksen 
olevan täyttämättä vähimmäisvaatimuksia ja koko tarjous hylätään, koska voidaan tällöin 
todeta, ettei toteutusratkaisu vastaa lainkaan sitä mitä tavoitellaan. Yksittäisten tavoitteiden 
alittaminen ei muutoin johda suoraan tarjouksen hylkäämiseen.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tilaajan olemassa olevan laitteiston 
ostotarjousta. Tilaaja pidättää oikeuden valita parhaimman ostotarjouksen. Tilaaja pidättää 
oikeuden hyväksyä kolmannen osapuolen antaman ostotarjouksen.

*******************************************************************************************

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen 
poissulkemisperuste. Hankintalain 80 §:ssä mainittuihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat 
tai näiden edustajat on suljettava tarjouskilpailusta. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa 
osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen antaminen, rahanpesu ja 
veropetos. 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen 
poissulkemisperuste. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai 
muita kuin rikosperusteisia syitä sulkea tarjoaja pois tarjousmenettelystä. Tällaisia perusteita 
ovat muun muassa tarjoajan konkurssi tai velkajärjestely, tarjoajan syyllistyminen 
ammattitoiminnassaan sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen tai tarjoajan 
syyllistyminen verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämiseen. Tarjoajalla tulee olla 
järjestämätöntä verovelkaa alle 500 euroa tai jos verovelan määrä ylittää 500 euroa, siitä on 
oltava veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma, jota on noudatettu. 

Ammattitoiminnan vakava virhe voi olla esimerkiksi:
- Kilpailulainsäädännön, liiketoimintakiellon tai teollis- tai tekijänoikeuksien rikkominen,
- Tilaajavastuulain 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden toistuva laiminlyönti tai muu 
toistuva lain 9 §:ssä tarkoitettu toiminta,
- Yrityksen tai yhteisön laiminlyönti rekisteröityä esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi taikka vakuutusmaksuverovelvolliseksi silloin, 
kun yrityksen tai yhteisön tulee lain mukaan rekisteröityä näihin rekistereihin.
- Yrityksen perustamisilmoituksen laiminlyönti sekä eläke-, työttömyys- ja tapaturma- ja 
ammattitautilain mukaisien vakuutusmaksujen laiminlyöntejä sekä tullin perimiin maksuihin 
liittyvien rekisteröitymis-, vakuuttamis-, ilmoittamis- tai maksamisvelvollisuuksien laiminlyönnit.

Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta myös tarjoajan, joka on syyllistynyt olennaisesti 
väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. 
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Ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa 80 
tai 81 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja 
luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois 
tarjouskilpailusta.

Soveltuvien tarjoajien jättämien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan.  

Hankintayksikkö vaatii tarjoajalta selvityksen tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous 
vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti 
valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä 
ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea. Hankintayksikkö voi hylätä 
hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä 
tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos 
tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä. 

Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten 
vertailuun.

11. Sopimusmenettely

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös yksi Varapalveluntuottaja molempiin osioihin, jonka 
kanssa voidaan solmia sopimus jäljellä olevalle sopimuskaudelle, mikäli varsinaisen 
Palveluntuottajan ratkaisu ei osoittaudukaan vastaamaan palvelun tavoitteita.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi 
sähköisesti. Tarjoaja tulee saamaan tiedon hankintapäätöksestä siihen sähköpostiosoitteeseen, 
jonka on antanut Tarjouspalvelu.fi:hin rekisteröitymisen yhteydessä (sama sähköpostiosoite, 
joka on käyttäjätunnuksena).

Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun valitusaika on 
kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat
allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen 
tiedoksi.

Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoja ja 
toissijaisesti yleisiä palveluhankintoja koskevia sopimusehtoja.

Sopimusluonnokset ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

12. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain (Hankintalaki 1397/2016) 138 §:n ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) mukaisesti. Hankintaan 
osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat
pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. 

Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen 
valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi 
asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Hinta-asiat ovat 
kuitenkin aina julkisia.

Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen.
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Jos tarjoajan näkemyksen mukaan lopullinen tarjous sisältää liikesalaisuuksia, tulee ne merkitä 
Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjousta tehdessä. Tarjouslomakkeiden vasemmassa yläreunassa on 
linkki liikesalaisuuksien merkitsemiseksi. Myös tarjoukseen mahdollisesti ladatut liitetiedostot 
pitää merkitä luottamukselliseksi, mikäli ne tarjoajan näkemyksen mukaan sisältävät 
liikesalaisuuksia.

13. Muut asiat

Tarjoajat voivat saada tietoja verotukseen, ympäristönsuojeluun, työsuojeluun, työoloihin tai 
työehtoihin liittyvistä velvoitteista Suomessa viranomaisilta. 

Tietoja verovelvollisuudesta, sen muodostumisesta ja verovelvoitteista saa Verohallinnolta 
sähköisesti osoitteessa http://www.vero.fi tai asioimalla Verohallinnon palvelupisteissä.  

Tarkempaa tietoa rikosrekisteriotteesta ja sen hakemisesta saa osoitteista 
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaan
tioikeus.html ja https://asiointi.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus. 

Tietoja ympäristönsuojelusta ja ympäristönsuojelumääräyksistä saa Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta sähköisesti osoitteessa http://www.ely-keskus.fi sekä ELY-keskusten 
ympäristöasioiden asiakaspalvelusta ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta sähköisesti 
osoitteessa http://www.hel.fi/ymk sekä Ympäristökeskuksen asiakaspalvelusta. 

Tietoja työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja velvoitteista saa sähköisesti 
Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon sivuiltasivuilta osoitteessa http://www.tyosuojelu.fi. 
Teknisestä turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta sekä kuluttaja- ja 
kemikaaliturvallisuudesta Suomessa saa lisätietoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES) 
sähköisesti osoitteessa http://tukes.fi. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo ja antaa neuvoja 
tilaajavastuulain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain noudattamisesta. Tietoja 
suomalaisten, ulkomaalaisten sekä ns. lähetettyjen työntekijöiden työehtoihin liittyvistä 
velvoitteista saa työsuojeluviranomaisilta sähköisesti osoitteessa http://www.tyosuojelu.fi/etela 
sekä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen puhelinpalvelusta. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston yhteystiedot ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 
PL 10, 13101 Hämeenlinna.

14. Lisätiedot
Lisätietokysymykset on lähetettävä 16.04.2018 klo 09:00 mennessä.

Hankintayksikkö julkaisee tarjouspyynnön asiakirjat Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

Lisätietokysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista.

Lisätietokysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Hankintayksikkö ottaa lisätietokysymykset ja kommentit mahdollisesti huomioon lopullista 
tarjouspyyntöä muodostaessa. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin 
esitettyihin lisäkysymyksiin ja kommentteihin, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla annettuja 
ei huomioida.

15. Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

03.05.2018 klo 12:00
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Tarjous liitteineen on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/stara.

Tarjouksen saapuminen määräaikaan mennessä on tarjoajan omalla vastuulla.

16. Allekirjoittajat

Tero Koppinen, Tuotantopäällikkö

17. Liitteet ja linkit

Liite 1 - Kartta kohteista.pdf

Liite 2 - OSIO A - Toteutusratkaisun tavoitteet.pdf

Liite 3 - OSIO B - Toteutusratkaisun tavoitteet.pdf

Liite 4 - Tilaajan omistuksessa olevat laitteet.pdf

Liite 5 - Toteutusratkaisujen arviointiperusteet.pdf

Liite 6 - Sopimusluonnos - OSIO A.pdf

Liite 7 - Sopimusluonnos - OSIO B.pdf

http://ec.europa.eu/growth/espd

http://www.hel.fi/static/helsinki/muut-saannot/Harmaatalous_191211.doc

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontie
donsaantioikeus.html

https://asiointi.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita
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