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§ 3
Puusepänteollisuuden erikoispuutavara, puitejärjestely 1.4.2021 - 
31.3.2023

HEL 2020-012276 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran ra-
kennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään 
Puusepänteollisuuden erikoispuutavaran puitesopimuksen 1.4.2021 - 
31.3.2023 ainoan tarjouskilpailuun tarjouksen jättäneen toimittajan 
kanssa:

 Stark Suomi Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopi-
mustoimittajalta puusepänteollisuuden erikoispuutavaraa sopimuskau-
den aikana tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optio-
kaudet mukaan lukien on 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään 
mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaat-
teella, joka määritellään suurimman vertailupistekertymän perusteella. 
Vertailupistekertymä saadaan laskemalla yhteen hinta sekä laatupis-
teet.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia 
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten vertailutaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta 
puusepänteollisuuden erikoispuutavarasta. Hankinta tulee Staran osas-
tojen käyttöön. Hankinnassa on kyse tavarahankinnasta. Stara ostaa 
puusepänteollisuuden erikoispuutavaraa tuotannon tarpeiden mukaan 
erillisillä tilauksilla sopimuskauden aikana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella sopimukset 31.3.2023 saakka. Tarjouksen hinnat 
ovat kiinteät kuusi (6) kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta lukien, 
jonka jälkeen toimittaja voi esittää muutosta hintoihin yleistä kustan-
nuskehitystä vastaavasti. Mahdollinen hinnanmuutosehdotus on tehtä-
vä tilaajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen hinnan-
muutoksen voimaantuloa. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmu-
kainen kirjallinen selvitys hinnanmuutoksen perusteista ja kustannusten 
kehityksestä. 

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäve-
rottomana 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mah-
dollisesti käyttöönotettava optiokausi (2 vuotta).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menet-
telyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-hankintailmoitus ” TARJOUS-
PYYNTÖ HEL 2020-012276 Puusepänteollisuuden erikoispuutavara” 
TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 
18.12.2020.
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Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjous-
palvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjous-
pyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän 
kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjous-
pyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaaja-
vastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liitty-
nyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuu-
lain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palve-
lusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskau-
den voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 
500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-
teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluoki-
tuksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 31.1.2021 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti yksi (1) yri-
tys.

Saadusta tarjouksesta laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjouksen vertailupistekertymän laskenta

Vertailupistekertymä laskettiin tarjouspyynnössä Hankinnan kohteen 
kriteerit kohdassa pisteytettyinä kohderyhmittäin, kohderyhmiä on viisi 
(5) ryhmää.

Tarjousten vertailupistekertymätaulukko on liitteenä 1.

Toimittajien valinta

Tarjouksen avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 
mukaisesti tarkisti tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden ja tarjoajaa 
koskevat soveltuvuusvaatimukset Stark Suomi Oy:n osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien so-
pimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, 
on 1 – 5 toimittajaa. Tarjouskilpailussa saatiin yksi (1) hyväksytty tar-
jous.
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Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan yksi (1) toimittaja.

1. Stark Suomi Oy 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten vertailutaulukko
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
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Otteet

Ote Otteen liitteet
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