
TARJOUSPYYNTÖ H019-14HEL2014-002513

Seulontamammografiatutkimusten hankinta

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
Suomi
puh. +358 931031786
fax +358 931031791
riitta.hintikka@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Tarjoukset lähetettävä:

Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta

Hankintayksikön luonne:

Kunta tai kuntayhtymä

Helsingin kaupungin hankintakeskus.

Helsingin kaupungin hankintakeskus vastaa tarjouskilpailun käytännön järjestelyistä ja 
tarjousten vastaanottamisesta.

Hankintapäätöksen asiassa tekee Helsingin kaupungin sosiaali -ja terveyslautakunta.

Hankintayksikön esittely:

2. Hankinnan kohde

Hankinnan nimi:

Seulontamammografiatutkimusten hankinta

Hankinnan tunniste- tai viitenumero:

H019-14HEL2014-002513

Hankinnan kuvaus:

Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun helsinkiläisille naisille tehtävistä 
lakisääteisistä rintasyöpäseulontatutkimuksista. (Terveydenhuoltolaki (1326/2010))

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1).

Vuonna 2013 seulontatutkimuksia on tehty noin 31 000.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, jotka perustuvat vuoden 2013 
tutkimusmääriin eivätkä sido Helsingin kaupunkia.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):

Hankinta ylittää hankintalain 15§:n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12§:n pykälän 
kynnysarvon

Päänimikkeistö:

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
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+358 931031783
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www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu
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3. Hankinnan taustaa

Seulontamammografiatutkimuksiin kutsutaan kunakin vuonna 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 
ja 68 vuotta täyttävät helsinkiläiset naiset. Kutsuttavia on vuosittain noin 40 000 henkilöä. 
Tutkimuksiin on viime vuosina  osallistunut 75 - 80 % kutsutuista.

85000000-9 (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut)

Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Kahden (2) vuoden optiokausi.

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Kyllä

Tarjouksen valintaperuste:

Halvin hinta

4. Hankintalaji ja -menettely

Hankintalaji:

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25)

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia sopimus palveluntuottajan kanssa Helsingin kaupungin 
seulontamammografiatutkimuksista vuosille 2015-2017 (lisäksi mahdollinen optiokausi vuodet 
2018-19).

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:

Pisteytys kohderyhmittäin

Käytetään kahden kuoren menettelyä:

Ei
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Sähköistä huutokauppaa käytetään:

Ei

5. Hankinnan kohteen kriteerit

Mammografiaseulontatutkimus: 
Hinta (alv 0%) / tutkimus (hinta 
sisältää kaikki palveluun sisältyvät 
vaiheet)
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Mammografiaseulontatutkimus: 
Hinta / tutkimus (hinta sisältää 
kaikki palveluun sisältyvät vaiheet)

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 tutkimus € / 
tutkim
us

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

6. Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinta tulee ilmoittaa kiinteänä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hinta sisältää koko palvelun 
kustannukset.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa tutkimuksen yksikköhinta: hinta / tutkimus. 
Hinnan tulee sisältää kaikki hankintaan sisältyvät vaiheet, mukaan lukien varmistustutkimukset 
sekä uusintakutsukirjeiden lähettämisen myös niille, jotka eivät saavu tutkimukseen.

Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan sopimuskauden alkamisesta laskettuna. Sen 
jälkeen hintoja voidaan muuttaa Jyse 2009 Palvelut ehdoissa säännellyllä tavalla.

7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
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Henkilöstön vaatimukset:

1 ) Vastuuhenkilö

Mammografiaseulonnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla Suomessa laillistettu radiologian 
erikoislääkärin tutkinto. Vastuuhenkilö tulee nimetä sopimukseen. 
Mikäli vastuuhenkilö vaihtuu sopimuskauden aikana, tulee siitä ilmoittaa tilaajalle ja samalla 
esittää todistus uuden vastuuhenkilön tarjouspyynnön mukaisesta pätevyydestä.

Vastuuhenkilöllä  tulee olla vähintään kahden (2) vuoden kokemus vastaavan laajuisesta 
palvelukuvauksen mukaisesta mammografiaseulonnan palveluntuottamisesta. Kahden vuoden 
kokemus tulee olla täynnä tarjouksen jättämisen hetkellä. Tarjoukseen on liitettävä erillinen 
selvitys kokemuksesta. Helsingin kaupungin asiantuntijahenkilöt tarkistavat ja päättävät onko 
selvityksen sisältö riittävä osoittamaan vaaditun kokemuksen.

2) Seulontaan osallistuva henkilöstö

a) Tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen pitää olla vähintään neljä (4) radiologian 
erikoislääkäriä.
b) Seulontakuvien tulkinta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. Näistä vähintään toisella 
tulee olla seulontapätevyys.  
c) Varmistustutkimuksia tekevältä radiologilta edellytetään seulonnnan erityispätevyyttä.
d) Näytteet tutkivien patologien on oltava rintarauhassytologiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä. 
e) Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on oltava kokemusta seulontamammografioista. 

Tarjoajan tulee olla varautunut esittämään henkilöstöä koskevien vaatimusten selvitykset ja  
todistukset tilaajan pyynnöstä sekä tarjousprosessin että sopimuskauden aikana.

3 ) Laitteisto

a) Mammografiakuvaus on tehtävä ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistekniikalla. 
Käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi on ilmoitettava 
tarjouksessa. Laitteisto tulee säilyttää vähintään tarjouksessa ilmoitetulla tasolla koko 
sopimuskauden.
b) Kuvien tulkinnassa  tulee käytössä olla viiden megapikselin kuvatyöasema. 

4 ) Viranomaistodistukset

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut viranomaistodistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, 
joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun.
Kaikki alla mainitut viranomaistodistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta 
vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut
kyseiset asiakirjat. Lisäksi Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja 
luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

Viranomaistodistukset ja 
rekisteritiedot

Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava 
pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa 
vastaavat tiedot sijoittumismaansa 
lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella, 
joka on käännetty suomen kielelle.

Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa verot ja 
sosiaaliturvamaksut on 
maksettu

Kyllä Tarjoajan on toimitettava pyynnöstä itsestään 
ja ilmoittamistaan alihankkijoista 
veroviranomaisen todistus maksetuista 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai 
verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 
tehty.
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Tarjoajan ja hänen 
alihankkijansa 
eläkevakuutusmaksut on 
maksettu

Kyllä Tarjoajan on toimitettava pyynnöstä itsestään 
ja ilmoittamistaan alihankkijoista 
työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus 
eläkevakuutuksen ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty.

Kaupparekisteriote Kyllä Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle 
pyynnöstä kaupparekisteriote itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista. 

Tarjoaja on merkitty 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin

Tarjoaja on merkitty 
työnantajarekisteriin

Tarjoaja on merkitty 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin

Jos vastaus edellä oleviin on 
EI, selvitys 
rekisteröimättömyyden 
perusteista annetaan tässä

Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä 
mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä 
ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.

Tarjoajan tiedot on saatavissa 
tilaajavastuu.fi-palvelusta

Edellä mainittuja todistuksia ei tarvitse 
toimittaa, jos toimittajan tiedot ovat saatavissa 
www.tilaajavastuu.fi –palvelusta.

Tarjoajan taloudelliset 
edellytykset hankinnan 
suorittamiseen

Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävät taloudelliset 
edellytykset hankinnan suorittamiseen.Tätä 
ominaisuutta arvioidaan tarjoajan 
vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, 
kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan on 
toimitettava pyynnöstä tilinpäätösasiakirjat 
edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi hankintayksikkö 
varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan 
luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä.

Pyynnöstä toimitamme 
tilinpäätösasiakirjat edelliseltä 
tilikaudelta

Kyllä

Alihankinta Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan 
määrittelemänsä osan palvelusta 
alihankintana.

Selvitys alihankinnasta Valittava Kyllä, käytämmme alihankintaa
Ei, emme käytä alihankintaa

Alihankintana hyväksytään vain 
alihankitasuhteisena toimivat patologian ja 
radiologian erikoislääkärit.

Selvitys alihankkijan osuudesta

Vastaamme alihankkijasta kuin 
omasta toiminnasta

Valittava Kyllä
Emme käytä alihankintaa

Tekninen suorituskyky ja 
ammatillinen pätevyyts

Tarjoajalla on voimassa oleva 
lupa radiologisten palvelujen 
antamiseen. Laki yksityisestä 
terveydenhuollosta (152/1990)

Ladattava Kopio luvasta liitteeksi

Tarjoajalla ja hänen 
ilmoittamallansa alihankkijalla 
on voimassa oleva 
vastuuvakuutus

Ladattava Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutusyhtiön 
todistus voimassaolevasta 
vastuuvakuutuksesta ja maksetuista maksuista

Tarjoajalla ja hänen 
ilmoittamallansa alihankkijalla 
on voimassa oleva 
potilasvakuutus

Ladattava Tarjoajan on liitettävä itsestään ja 
ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutusyhtiön 
todistus voimassaolevasta 
potilasvakuutuksesta ja maksetuista maksuista
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Meillä on laatujärjestelmä joka 
sisältää 
asiakaspalautejärjestelmän

Ladattava Selvitys laatujärjestelmästä ja 
asiakaspalautejärjestelmästä

* vastuuhenkilö

Palvelusta vastaava henkilö on 
Suomessa laillistettu 
radiologian erikoislääkäri.

Ladattava Todistus radiologian 
erikoislääkäripätevyydestä, esim. kopio 
Valviran todistuksesta 

Tarjoajan palvelusta 
vastaavalla henkilöllä on oltava 
vähintään kahden (2) vuoden 
kokemus vastaavanlaajuisesta 
palvelukuvauksen mukaisesta 
toiminnasta. Määräaika tulee 
olla täynnä tarjouksen 
jättämishetkeen mennessä.

Ladattava Selvitys vaaditusta kahden (2) vuoden 
kokemuksesta

* seulontaan osallistuva 
henkilöstö

Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista 
työvoimaa hankinnan palvelukuvauksen 
mukaiseen toteuttamiseen koko 
sopimuskauden.  Mikäli tarjoajalla ei ole 
tarjouksensa mukaista henkilökuntaa 
tarjouksen jättämishetkellä niin tarjoajalla on 
sopimuskauden alkaessa tajouksessaan 
ilmoittamansa vaatimukset täyttävät työntekijät 
palveluksessaan. Mikäli työntekijöitä ei ole 
tarjousta jätettäessä hankittu, on selvitys 
työntekijöistä annettava viimeistään ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Vakuutamme, että meillä on 
riittävä henkilökunta 
palvelukuvauksen mukaiseen 
hankinnan toteuttamiseen 
koko sopimuskauden

Kyllä

Palvelun tuottamiseen pitää 
olla vähintään neljä (4) 
radiologian erikoislääkäriä

Kyllä

Seulontakuvien tulkinta 
kahden radiologian 
erikoislääkärin toimesta. 
Ainakin toisella kuvien 
tulkintaan osallistuvista on 
seulonnan erityispätevyys.

Kyllä

Varmistustutkimuksia tekevällä 
radiologilla on seulonnan 
erityispätevyys

Kyllä

Näytteet tutkivat patologit ovat 
rintarauhassytologiaan 
perehtyneitä erikoislääkäreitä

Kyllä

Tutkimuksiin osallistuvilla 
hoitajilla on  kokemusta 
seulontamammografioista

Kyllä

Palveluntuottamiseen 
osallistuvalla 
henkilökunnallamme, lääkärit 
ja röntgenhoitajat, on 
vähintään hyvä suullinen ja 
kirjallinen suomen kielen taito 
sekä tyydyttävä ruotsin kielen 
suullinen taito. Vakuutamme, 
että henkilökunnan vaihtuessa 
kielitaitovaatimukset säilyvät 
vähintään tällä tasolla.

Kyllä

Työehtosopimus Ladattava Selvitys työhön sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.

*laitteisto ja tutkimuspaikka

Mammografialaitteisto Ladattava Käytettävän mammografialaitteiston merkki, 
tyyppi ja hankintavuosi
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Kuvien tulkinnassa on 
käytössä  viiden megapikselin 
kuvatyöasema

Kyllä

Tutkimuspaikka sijaitsee 
Helsingissä kiinteässä 
rakennuksessa johon on 
esteetön kulku ja sinne on 
hyvät kulkuyhteydet julkisilla 
liikennevälineillä .  

Ladattava Tutkimuspaikan yhteystiedot : osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja selvitys 
esteettömästä saavutettavuudesta sekä 
tavoitettavuudesta julkisilla liikennevälineillä

Laskutus

Valmius sähköiseen 
laskutukseen

Kyllä Edellytämme sähköisen laskutuksen 
valmiuksia.

Maksuehto vähintään 21 
päivää netto

pv 21
Syötettävä

Viivästyskorko enintään 
voimassaolevan 
korkolainmukainen

Muuta

Olemme lukeneet ja 
hyväksymme tarjouspyynnön 
liitteenä olevan 
palvelunkuvauksen (liite 1) 
sekä sitoudumme siihen koko 
sopimuskauden ajaksi

Kyllä

Olemme lukeneet ja 
hyväksymme tarjouspyynnön 
liitteenä olevan 
sopimusluonnoksen (liite 2) 
sopimusehdot

Kyllä

Tarjouksen yhteyshenkilö ja 
yhteystiedot

Syötettävä Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite

Sopimukseen kirjattava 
yhteyshenkilö

Syötettävä Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite

Hankintapäätöksen toimitus Syötettävä Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti. 
Ilmoittakaa tässä sähköpostiosoite tai - 
osoitteet mihin päätös toimitetaan

8. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2015 saakka.

9. Päätöksenteon perusteet

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset otetaan 
mukaan vertailuun. Vertailun perusteena on alin hinta. 

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

10. Hylkäämisperusteet

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin 
hankintalain 53 §:n pakollinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty 
kaupparekisteriin (hankintalain 57 §).

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin 
hankintalain 54 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä 
hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931031783
+358 931031791
hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö H019-14HEL2014-002513
Päiväys 12.05.2014

7/9



11. Sopimusmenettely

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015.

Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi, joko yksi (1) vuosi kerrallaan tai 
koko kaksivuoteinen kerrallaan. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja  kolme (3) 
kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan 
hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden 
päättyessä.

Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset sosiaali- ja terveysviraston ja valitun 
palveluntuottajan kesken.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai 
hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Sopimuksen perusteella Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto hankkii tarvitsemansa 
palvelun valitulta toimittajalta.

12. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-
asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto 
hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki harkitsee, 
ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa
käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Mikäli tarjousten jättämisessä ladattava liite on liikesalaisuus, on suositeltavaa lisätä ladattavan 
liitteen nimeen sana Liikesalaisuus, vaikka itse liitteessäkin on maininta luottamuksellinen tai 
vastaava.

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää 
tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta 
määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

13. Muut asiat

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

Tarjousportaalin teknisen tuen yhteystiedot:
tuki@cloudia.fi, puh: 020 766 1077

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä 
olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot verovirastolle 
neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, 
tililaji ja euromäärä.

Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.

Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Hintikka

14. Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 21.05.2014 klo 12:00 mennessä.
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Lisätietokysymykset on lähetettävä 21.05.2014 klo 12:00 mennessä.

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös 
kysymyksiin annetut vastaukset.

15. Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:

29.07.2014 klo 12:00

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki.

16. Allekirjoittajat

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja

Hannamaija Haiminen, hankintapäällikkö

17. Liitteet ja linkit

H019-14HEL2014-002513 Palvelukuvaus Liite1.pdf

H019-14HEL2014-002513 Sopimusluonnos Liite2.pdf

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Suvilahdenkatu 10 E
00500 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 931031783
+358 931031791
hankintakeskus@hel.fi
www.hel.fi/hki/Hank/fi/Etusivu

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö H019-14HEL2014-002513
Päiväys 12.05.2014

9/9


