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173 §
Matkatoimistopalvelut

HEL 2020-007097 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä GBT Finland Oy:n (0215207-5) tar-
jouksen matkatoimistopalveluista kokonaistaloudellisesti edullisimpina. 
Sopimus tehdään määräaikaisena kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen 
sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisehdoin.

Hankintajohtaja päätti sulkea Milargo Ltd Oy:n (0945161-7) tarjouskil-
pailutuksesta, koska Milargo Ltd Oy ei täyttänyt tarjouskilpailutuksessa 
tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

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 n. 2 500 000 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 3.6.2020 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H027-20, Dnro HEL 2020-007097. Matkatoimistopal-
veluiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 3.6.2020 sekä samalla päi-
vämäärällä korjausilmoitus sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
2.7.2020. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: GBT Fin-
land Oy ja Milargo Ltd Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikean.
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Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa muut ehdot, tekninen suorituskyky ja amma-
tillinen pätevyys on esitetty referenssivaatimukset. 

Milargo Ltd Oy:llä ei ollut tarjouspyynnössä edellytettyä kahta tätä han-
kintaa laajuudeltaan vastaavaa palvelusopimusta matkatoimistopalve-
luiden tuottamisesta vähintään 5000 työntekijän organisaation kanssa 
viimeisen kolmen vuoden ajalta. Näin ollen Milargo Ltd Oy ei täytä ky-
seistä vaatimusta ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoa-
jien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
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 tuotteille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien 
tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset ei-
vät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

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

Lisätiedot
Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset


