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Respecta Oy
09.09.2020

Hankintaoikaisuvaatimus: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 18.8.2020 päätös HEL
2019-008840

Hankintaoikaisun sisältö: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Respecta Oy:n antamaa
tarjousta osa-alueisiin yksi (1) ja kaksi (2) ei hyväksytä. Tarjoajan osa-alueisiin antamat tarjoukset tullaan
hylkäämään.

Respecta Oy vaatii hankintapäätöksen oikaisun perumista koskien Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnan päätöstä HEL-2019-008840: Respecta Oy:n tarjouksia osa-alueisiin yksi (1) ja kaksi (2) esitetään
hylättäväksi.

Hylkäämisperusteissa on todettu, että Respecta Oy:n tarjoukset eivät täyttäneet seuraavia
tarjouspyynnöllä mainittuja vaatimuksia:
”Tarjousten tarkastamisen yhteydessä ilmeni, että Respecta Oy:n antama tarjous osa-alueeseen 1 sähkösäätöinen
(pos 1 ja 2) ja osa-alueeseen 2 kokoontaittuva sänky (pos 3 ja 4) ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Sängyn
kokoontaittomekanismi ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Käyttöohjeen perusteella sängyssä on erillinen
kuljetustuki ja kokoon taitettaessa ja avattaessa tarvitaan kuusiokoloavainta. Jätetty tarjous osa-alueissa 1 ja 2 ei
vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä käyttövaatimusta, joka edellyttää sängyn kokoon taittamista ja avaamista
käyttöasentoon yhden henkilön toimesta alle viidessä minuutissa ilman työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. Tarjoajan
kyseisiin osa-alueisiin 1 ja 2 antamaa tarjousta ei oteta mukaan tarjousvertailuun.”

Osa-alue 1: Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu osa-alueen 1 pos 1 ja pos 2 tuotteille käyttövaatimusta, joka edellyttää
sängyn kokoon taittamista ja avaamista käyttöasentoon yhden henkilön toimesta alle viidessä minuutissa ilman
työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. Kuitenkin päätöksen mukaan Respectan antama tarjous on jätetty pois
tarjousvertailusta, koska nämä käyttövaatimukset eivät toteudu osa-alueen 1 pos 1 ja 2 tarjotuissa tuotteissa.

Osa-alue 2: Inhimillisen virheen vuoksi Respecta Oy on toimittanut käyttöohjeesta vanhan version 1.1, josta ei ole
todennettavissa sängyn käyttökuntoon saattaminen ja kokoon taittaminen ilman työkaluja. Liitteenä toimitamme
kyseisen tuotteen käyttöohjeesta oikean ajantasaisen version 2.0, josta käy ilmi sängyn käyttökuntoon saattaminen
ja kokoon taittaminen varastointia varten ilman työkaluja sekä erillisiä lisävarusteita.

Respectan tarjoamassa Taurus-sängyssä kuljetustuki on sängyn vakiovaruste, jolla varustettuna sänky toimitetaan
aina pyörillään seisovana. Kuljetustuki ei näinollen ole erillinen lisävaruste, vaan osa sängyn vakiokokoonpanoa.
Käyttökuntoon kootussa sängyssä kuljetustuki on sängyn runkoon siipimutterein kiinnitettynä.

Lisäksi toimitamme linkin videoon, jossa demonstroidaan kuinka Respectan tarjoama Taurus-sänky voidaan koota
yhden henkilön toimesta ilman erillisiä työkaluja alle viidessä minuutissa.

Mitätöidyn päätöksen 27.4.2020 mukana toimitetun vertailupöytäkirjan mukaan Respectan tarjoama vaihtoehto on
hinnaltaan merkittävästi alempi ja siten edullisempi tilaajalle.
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Esitämme, että Respecta Oy:n tarjous hyväksytään osa-alueeseen 1 sähkösäätöinen (pos 1 ja 2) ja osa-alueeseen 2
kokoontaittuva sänky (pos 3 ja 4) ja oikaisupäätös perutaan.

Liite: Taurus käyttöohje versio 3.1

Taurus kasaamisohjevideo: https://youtu.be/BxwJdvcGT74

Tuleeko oikaisuvaade toimittaa myös postitse vai riittääkö sähköposti? Pyytäisin teitä kuittaamaan, että
oikaisuvaade liitteineen on tullut perille.

Ystävällisin terveisin,




