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10 §
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset

HEL 2020-004189 T 02 08 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti valita 
röntgen- ja ultraäänitutkimusten toimittajaksi k-Space Oy:n (2372897-
7). Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon. Sopimuskausi on viisi 
(5) vuotta ja se alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Sopimukseen sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista 
optiokautta. Optiokausien käyttöönotosta sovitaan hankintalain 41n§:n 
mukaisessa aikataulussa.

Päätöksen perustelut

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 8.5.2020 sähköisessä tieto-
kannassa www.hilma.fi 2020-045818. Tarjouspyyntöä koskevat kysy-
mykset tuli lähettää 14.5.2020 mennessä ja vastaukset kysymyksiin tuli 
antaa 22.5.2020 mennessä. 

Tarjousten jättämiselle varattu määräaika oli 3.6.2020. Määräaikaan 
mennessä tarjouksen jättivät k-Space Oy (2372897-7), Mehiläinen Oy 
(1927556-5), Cityterveys Oy (2608646-3), Coronaria Radiologipalvelu 
Oy (1806567-0) ja Suomen Radiologikeskus Oy (0728044-7).

Tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tar-
joajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu ja tarjoajat 
täyttivät ne. Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle 
sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Määräajassa saapu-
neet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön kohdan Han-
kinnan kohteen kriteerit mukaisesti hinnan painoarvo on 80 % ja laadun 
20 %. Laadun osalta arvioidaan röntgenyksikön laatusertifiointia sekä 
mahdollisuutta ohjata asiakas Työterveysliikelaitoksen aukioloaikojen 
ulkopuolella palveluntuottajan muihin röntgenpisteisiin Helsingissä.

Tarjousten vertailu näkyy liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu 
osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt 
k-Space Oy. 
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Hankintayksikkö on 5.6.2020 pyytänyt k-Space Oy:ltä hankintalain 96 
§:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksis-
ta. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvityksen 9.6.2020 ja toden-
nut, että vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yh-
tiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- 
tai työlainsäädännön velvoitteita.

Toimitusjohtajan oikeus tehdä päätös perustuu Työterveysliikelaitoksen 
johtokunnan päätökseen 3.4.2020 §14.

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi
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