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100 §
Päätös Kallion perhekeskuksen toimistokalusteista, minikilpailutus

HEL 2018-013025 T 02 08 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä seuraavien tarjoa-
jien tarjoukset Kallion perhekeskuksen kalusteiden kilpailutuksessa 

- Tavara Trading TTR Oy: positiot 1-14
- Modeo Oy: positiot 15-19.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus tai tilaus, vaan valituille 
toimittajille tehdään hankinnasta erillinen tilaus. Tilaus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai hei-
dän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös on ehdollinen ja tilaus tehdään, mikäli hankkeeseen vuodelle 
2018 projektiin varatut määrärahat saadaan siirrettyä vuodelle 2019.

Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on 174 140,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungilla on voimassaoleva toimisto- ja julkitilakalusteiden 
puitesopimus HEL 2016-009597.

Kilpailutuksissa, tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan puitesopimuk-
sen HEL 2016-009597 ehtoja.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Kilpailutus tehtiin ns. mini-
kilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.
 
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hal-
vimman kokonaishinnan tarjonnut, tarjotuille tuotteille asetetut vaati-
mukset täyttävä tarjoaja tulee valituksi toimittajaksi.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 22.11.2018 
mennessä.
Vastaukset kysymyksiin annettiin 27.11.2018. Määräaika tarjousten jät-
tämiselle päättyi 11.12.2018.
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Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät:

Martela Oy
Modeo Oy
Tavara Trading TTR Oy
Isku Interior Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden ja hankinnan kohteen kriteerien tarkistaminen

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset 
tarjouspyynnön kohdan 5 mukaisesti.

Martela Oy:ltä pyydettiin 12.12.2018 tarjouksen täsmennystä vaatimus-
ten täyttymisestä koskien kohderyhmään 1, positioihin 9 ja 10 (akustoi-
vat pöytäseinäkkeet). Vastauksessaan 12.12.2018 Martela Oy totesi, 
että vaatimukset täyttyvät. Martela Oy:n vastauksessa ja tarjouksen liit-
teenä toimitetussa pöytäseinäkkeiden tuotetiedoissa oli edelleen ristirii-
taa, joten hankintayksikkö esitti 13.12.2018 vielä uuden tarkennetun 
täsmennyspyynnön Martela Oy:lle.  17.12.2018 Martela Oy:n antaman 
vastauksen perusteella hankintayksikkö toteaa, että Martela Oy:n tar-
jous ei ole pöytäseinäkkeiden osalta tarjouspyynnön mukainen.
 
Martela Oy:n tarjous hylätään.

Hankintalaki

Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016) hankintoja koske-
vat yleiset periaatteet on todettu lain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayk-
sikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia ja muita toimittajia 
tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteelli-
suuden vaatimukset huomioon ottaen. 

Tätä hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri 
vaiheissa. Tuotteiden valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valin-
takriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten 
vertailu- tai valintavaiheessa.
 
Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää hankintaa koskevia tarkentavia 
kysymyksiä tarjouspyynnössä esitettynä ajankohtana. Akustoivien pöy-
täseinäkkeiden rakenteeseen liittyviä kysymyksiä ei hankintaan esitetty.

Valinta

Valitut toimittajat ja tuotteet käyvät ilmi tämän päätöksen liitteestä 1, 
vertailutaulukko.

Lisätiedot
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Leena Nivala, hankintasihteeri, puhelin: 310 50518
leena.nivala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL7§2mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, minikilpailutus, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1

Toiminta
Hankinta

.


