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Lastenvaunujen hankinta toimeentuloasiakkaille

HEL 2019-012064 T 02 08 01 00

Päätös

Perhe-ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä hankinnassa seu-
raavan tarjoajan tarjouksen:
Oy Oralsel Ltd (FI18832892) Ora Unto yhdistelmävaunut ja Ora Land 
kaksostenvaunut.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko hankintakaudelle 
on 90 000 euroa (0% alv). Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamää-
rään.

Tarkemmat tiedot valituista tuotteista löytyvät vertailutaulukosta liittees-
tä 1.

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudiassa 3.12.2019 tarjouspalvelu.fi kautta.
Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisella avoi-
mella menettelyllä. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 
21.01.2020 klo 12.00 mennessä. Hankintaan ei esitetty kysymyksiä.
Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja 
hankinnan kohteelle muodolliset vähimmäisvaatimukset.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.02.2020 klo 12. Määräai-
kaan mennessä tarjouksensa jätti yksi tarjoaja, jolta saatiin kolme (3) 
tarjousta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Valinta

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 70% ja laadun 30%. Laatua arvioitiinkaupungin hen-
kilöstöstä ja lastenvaunujen käyttäjistä muodostetulla työryhmällä tes-
taamalla tarjottuja tuotteita. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liit-
teenä (1)  olevassa vertailutaulukossa. Valittu tarjous on merkitty siihen 
tummennuksella.

Hankintakausi
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Hankintakausi on neljä (4) vuotta 1.6.2020-31.5.2024.

Sopimus

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Hankinnasta tehdään toi-
mittajalle erilliset tilaukset.

Perhe-ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu 
sosiaali-ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaa-
li-ja terveystoimialalla 4.2.2020 §19.

Lisätiedot
Anne Brax, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23977

anne.brax(a)hel.fi
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