
HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia, Elinkeino-osasto

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

kaupunginkanslia@hel.fi
+358 9 310 1641

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6

LIITE 2

Hankintailmoitukseen H009-20 saatujen 
tarjousten pisteytys 

Työsuunnitelmien pisteytys

Useamman tarjoajan oli mahdollista saada maksimipisteet seuraavista työsuunnitelman
osatekijöistä:

 - Tarjoaja on ymmärtänyt tilaajan tarpeen ja tavoitteet (pisteytys 25, 30, 35 tai 40 p)

- Työsuunnitelma osoittaa tarjoajan olevan riittävän hyvin selvillä kaupungin organisaatiosta ja
toimintatavoista sekä yrityspalveluiden järjestämisestä pääkaupunkiseudulla (1,5 tai 10 p).

 - Tarjoaja pystyy uskottavasti toteuttamaan kaikki palvelukuvauksessa esitetyt osatehtävät
(1,5 tai 10 p)

Ramboll Oy Sweco Industry Oy Gaia Consulting Oy FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy

Esitetty selkeä,
alustava viitekehys
toimintamallille,
joustavat ja uskottavat
menetelmät
toteutukseen,
lisäarvoa voi tuoda
mm. toimintamallin
arviointi kestävyyden
eri näkökulmista

Tarjoajalla vahvat
verkostot ja
osaaminen sekä joitain
ideoita toimintamallin
viitekehykseksi,
tarjous voisi olla
selkeämpi

Selkeä ja realistiselta
vaikuttava
työsuunnitelma,
toimintamalli
rakentuisi asteittain,
vahva kokemus
toimintaympäristöstä

Tarjous toistaa
palvelukuvausta,
niukasti tarjoajan omia
näkemyksiä parhaasta
toteutustavasta,
lisäarvoa voisi tuoda
toimintamallin
soveltuvuuden
arviointi kestävyyden
eri näkökulmista

55 42,5 57,5 47,5

Resursoinnin pisteytys

- Tehtävien toteuttamiseen osoitettu henkilötyöpäivien kokonaismäärä kahden numeron
tarkkuudella niiden 2-3 henkilön osalta, jotka toteuttavat kohdissa 3.1. ja 3.2. esitetyt
minimivaatimukset, maximi 30 p, tarjouksen pisteytys: htkk/suurin htkk * 30 p
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- Tarjoukseen sisältyy selkeästi lisäarvoa tuovia työkaluja tai menetelmiä, joita ei ole vaadittu
tilaajan palvelukuvauksessa (0, 5 tai 10 p)

Ramboll Oy Sweco Industry Oy Gaia Consulting Oy FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy

Tarjouksista
kolmanneksi eniten
henkilötyöpäiviä,
lisäarvoa voisi tuoda
tarjotut
käännöspalvelut ja
ylimääräinen työpaja
hankkeen
loppuvaiheessa

Tarjouksista toiseksi
eniten
henkilötyöpäiviä, ei
selkeästi lisäarvoa
tuovia työkaluja tai
menetelmiä

Tarjouksista vähiten
henkilötyöpäiviä,
lisäarvoa toisi
mahdollisesti tarjottu
yhteiskehitysalusta

Tarjouksista eniten
henkilötyöpäiviä, ei
selkeästi lisäarvoa
tuovia työkaluja tai
menetelmiä

55 42,5 57,5 47,5

Tarjousten pisteet yhteensä

Ramboll
Finland
Oy

Sweco
Industry
Oy

Gaia
Consulting
Oy

FCG
Suunnittelu
ja
Tekniikka
Oy

Työsuunnitelma Pisteet (Max 60,00): 55 42,5 57,5 47,5

Resursointi Pisteet (Max 40,00): 29,5 28,0 24 30

Summapisteet
(työsuunnitelma
+ resursointi)

Yhteensä (Max 100): 84,5 70,5 81,5 77,5

Kokonaispisteet
suhteutettuna

(tarjouksen
summapisteet/84,5)*maksimi
100 p

100 83,4 96,4 91,7


