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130 §
Hygieniapalveluiden ja -tuotteiden yhteishankinta

HEL 2019-000726 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Lindström Oy:n (1712792-1) tarjouk-
sen hygieniapalveluista ja -tuotteista neljäksi (4) vuodeksi kokonaista-
loudellisesti edullisimpana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 3 500 000 euroa 

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 21.2.2020 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H012-19, Dnro HEL 2019-000726. Hygieniapalvelui-
den ja -tuotteiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.2.2020 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta 
julkaistiin korjausilmoitus 24.2.2020 Määräaika tarjousten jättämiselle 
päättyi 27.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous: 
Lindström Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnön kohdassa muut ehdot, tarjouspyynnön muut ehdot, 
tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys sekä liitteessä yksi (1) 
on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitys-
velvollisuudet. 
Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
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tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjotta-
vien palveluiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimuk-
set eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Lindström Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu:
Koska tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia tuli vain yksi, ei tar-
jousvertailua tarvitse täten suorittaa.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta:
Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi
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