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Tilavarausjärjestelmän hankintapäätös

HEL 2017-001652 T 02 08 02 01

Päätös

Kirjastotoimen apulaisjohtaja päätti hyväksyä Fast Monkeys Oy:n mini-
kilpailutuksessa jättämän tarjouksen tilavarausjärjestelmä Varaamon 
käyttöliittymäkehityksestä. Lisäksi hankintaan sisältyy optio kahden-
kymmenen (20) henkilötyöpäivän jatkokehityksen hankinnasta. Tilaaja 
päättää optiokauden hankinnasta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
sopimuksessa sovitun käyttöliittymäkehityksen päättymistä. Sopimus-
kausi on määritelty tarjouksessa aikavälille 03 - 06/2017 ja mahdolliset 
optiona hankittavat työt aikavälille 06 - 07/2017.

Käyttöliittymäkehityksen arvonlisäverottomat hankintakustannukset 
saavat olla tarjouksen mukaisesti enintään 42 000 euroa (alv. 0 %) mu-
kaan lukien mahdollisen optiona hankittavan kehitystyön. Kirjastotoi-
men apulaisjohtaja allekirjoittaa tarjouspyynnön liitteenä olleen sopi-
musluonnoksen mukaisen toimitussopimuksen.

Käyttöliittymäkehityksen arvonlisäverottomat hankintakustannukset 
saavat olla tarjouksen mukaisesti enintään 52 500 euroa (alv. 0 %) mu-
kaan lukien mahdollisen optiona hankittavan kehitystyön. Kirjastotoi-
men apulaisjohtaja allekirjoittaa tarjouspyynnön liitteenä olleen sopi-
musluonnoksen mukaisen toimitussopimuksen.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu H062-16 / HEL 2016-003547 Avoimen lähde-
koodin ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinnan puitejärjeste-
lyyn. 

Minikilpailutuksesta on annettu tarjouspyyntö 10.2.2017. Määräaika tar-
jousten jättämiseen oli 17.2.2017 klo 12:00.Tarjousaikana saatiin kolme 
tarjousta: Siili Oyj:lta, Omni Partners Oy:ltä sekä Fast Monkeys Oy:ltä. 
Kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastaisia. Omni Partners 
Oy:n ja Fast Monkeys Oy:n  tarjouksissa oli puutteita muiden kuin pui-
tejärjestelyssä nimettyjen asiantuntijoiden osaamisen osoittamisessa 
liitteellä 3 (Osaamispisteytys). Tarjoajan on tullut osana tarjoustaan il-
moittaa tarjotun asiantuntijan osaaminen tarjouspyynnön liitteen 3 
osaamispisteytys -lomakkeella. Siili Oyj oli tarjouksessaan tarjouspyyn-
nön vastaisesti ilmoittanut varaavansa oikeuden käyttää muita kuin ni-
mettyjä tai tarjouspyynnön mukaisesti hyväksyttyä asiantuntijaa. Omni 
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Partners Oy ei ole osoittanut tarjouspyynnössä vaadittua resurssia se-
kä esitti tarjouksensa ehdollisena, mikä on vastoin tarjouspyyntöä.

Hankintayksikkö päätti 20.2.2017 asettaa uuden tarjousajan tarjousten 
jättämiselle. Tarjoukset tuli jättää keskiviikkoon 23.2.2017 klo 12.00 
mennessä. Tarjouspyyntö osoitettiin puitejärjestelyn hankinnan kohtee-
seen käyttöliittymäohjelmointi valituille toimittajalle: Nord Software Oy, 
Nitor Creations Oy, Fast Monkeys Oy, Siili Solutions Oy ja Codento Oy. 
Asetettuun määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta:

Fast Monkeys Oy
Omni Partners Oy
Siili Oyj

Kaikki 23.2.2017 mennessä saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön 
mukaisia. 

Tarjousten vertailu

Minikilpailutuksessa vertailuperusteena oli halvin hinta. 

Tarjousten vertailu tehtiin hinnan perusteella ja hinnaltaan halvimman 
tarjouksen on tehnyt Fast Monkeys Oy kokonaishinnalla 42 000€ (alv. 0 
%) mukaan luettuna mahdolliset optiot jatkokehitykselle.

Tarjousten vertailu tehtiin hinnan perusteella ja hinnaltaan halvimman 
tarjouksen on tehnyt Fast Monkeys Oy kokonaishinnalla 52 500€ (alv. 0 
%) mukaan luettuna mahdolliset optiot jatkokehitykselle.

Lisätiedot
Jussi Vehviläinen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 70770

jussi.vehvilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen,minikilpailutus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen tehneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen,minikilpailutus
.
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