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15 §
Tuoreet kasvikset (HeVi) 2021-2022 (2023): Pakkalan tuotantolaitos

HEL 2021-000111 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Chipsters-Barons Food Oy 
(FI06352840) tarjouksen 1.3.2021 –30.6.2022 kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yhden vuoden optiokausi, jonka käyttööno-
tosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen en-
nen perussopimuskauden päättymistä. 

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 on 350 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 22.1.2021 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H009-21, Dnro HEL 2021-000111. Tuoreet kasvikset 
(HeVi) 2021-2022 (2023): Pakkalan tuotantolaitos -hankinta on toteu-
tettu nopeutetulla avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.1.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 9.2.2021. Määräaikaan mennessä saapui 2 tar-
jousta: Chipsters-Barons Food Oy ja Elintarviketukku Rikainen Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD- liitteessä on esitet-
ty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuu-
det. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä).
Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous 
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hylätty tarjouspyynnön vastaisena.
Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta.

Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman laadulliset kriteerit täyttä-
vän tarjouksen on tehnyt:
Chipsters-Barons Food Oy  

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 §. 
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