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59 §
Hankinta, Digitaalinen oppimisalusta

HEL 2019-005609 T 02 08 03 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä itslearning Oy:n (21389668) tarjouksen 
kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Sopimus 
jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Hankintajohtaja päätti sulkea Oy Digital Education Services Finland 
Ab:n (26825027) tarjouskilpailusta, koska Oy Digital Education Ser-
vices Ab ei täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetet-
tuja 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 8.000.000 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 17.05.2019 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H026-19, Dnro HEL 2019-005609. Digitaalisen 
oppimisalustan hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 20.05.2019 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 23.06.2019. Määräaikaan mennessä saapui 
5 tarjousta: Discendum Oy, itslearning Oy, Oy Digital Education Ser-
vices Finland Ab, Sparkwork Software Oy ja Valamis Group Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakamisesta syntyvä 
tarve koordinoida osien eri sopimuskumppaneita vaarantaisi vakavasti 
sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen.
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Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty 
tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Oy Digital Education Services Finland Ab:n (26825027) tarjous ei täyt-
tänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vähim-
mäisvaatimuksia referenssien osalta. Tarjous ei myöskään sisältänyt 
tarjoajilta vaadittua taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen selvitystä. 
Näin ollen tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasa-
puolisen 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 hankittavalle palvelulle laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
tä), jotka tarjottavan palvelun on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta Oy Digital Education Services Finland Ab:n tarjousta. 
Tarjous ei sisällöllisesti vastannut tarjouspyynnössä kuvattua hankitta-
vaa palvelua. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi 
hankintayksikön on hylättävä Oy Digital Education Services Finland 
Ab:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.  

Tarjouspyynnön kohdan hankinnan kohteen kriteerit mukaan hinnan 
painoarvo on 60 % ja laadun 40 %.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt itslearning 
Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta
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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
Sirkka Hiltunen, vs. hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 31501

sirkka.hiltunen(a)hel.fi
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