
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 
     

             

  
HEL 2019-012064 / Lastenvaunujen hankinta toimeentulotukiasiakkaille 

     

  
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys 

     
             

  
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3  

     

  
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3  

     
               

 
Lasten 
yhdistelmävaunut  

Oy Orasel Ltd 
 
Lastenvaunujen hankinta 
toimeentuloasiakkaille 
Helsinki/Unto ja Land  

  Oy Orasel Ltd 
 
Lastenvaunujen hankinta 
toimeentuloasiakkaille Helsinki/Unto ja Land 
Lux  

  Oy Orasel Ltd 
 
Lastenvaunujen hankinta 
toimeentuloasiakkaille 
Helsinki/Taiga ja Land  

    

Yhden lapsen 
vaunut hinta 0% 
alv  

Annettu tieto    Annettu tieto    Annettu tieto      

Yksikköhinta  560,00 EUR / kpl    560,00 EUR / kpl    450,00 EUR / kpl      

Hankittava määrä 
0,65 kpl  

364,00 EUR    364,00 EUR    292,50 EUR      

Tuotteen nimi ja 
tuotenumero  

Ora Unto -yhdistelmävaunu    Ora Unto    Ora Taiga      

Tuotteen 
valmistusmaa  

Kiina    Kiina    Kiina      

Kuva tarjotusta 
yhden lapsen 
vaunuista  

Unto Musta kiinteät ratas.jpg    Unto Musta kiinteät ratas.jpg    Ora Taiga musta.jpg      

Selvitys, josta ilmee 
tarjottavien 
vaunujen tekniset 
tiedot ja muut 
selvitykset 
asetettujen 
vaatimusten 
täyttymisestä.  

TUOTEKORTTI Ora Unto-
rattaat.docx  

  TUOTEKORTTI Ora Unto-rattaat.docx    Ora Taiga vaatimus täyttyy.docx      

Kahden lapsen 
vaunut hinta 0% 
alv  

Annettu tieto    Annettu tieto    Annettu tieto      

Yksikköhinta  580,00 EUR / kpl    690,00 EUR / kpl    580,00 EUR / kpl      



Hankittava määrä 
0,25 kpl  

145,00 EUR    172,50 EUR    145,00 EUR      

Tuotteen nimi ja 
tuotenumero  

Ora Land -kahden lapsen 
yhdistelmävaunu  

  Ora Land Lux    Ora Land      

Tuotteen 
valmistusmaa  

Kiina    Kiina    Kiina      

Kuva tarjotuista 
kahden lapsen 
vaunuista  

Ora Land.jpg    LandUusi2020.jpg    Ora Land.jpg      

Selvitys, josta ilmee 
tarjottavien 
vaunujen tekniset 
tiedot ja muut 
selvitykset 
asetettujen 
vaatimusten 
täyttymisestä.  

TUOTEKORTTI Ora Land.docx    TUOTEKORTTI Ora Land Lux.docx    Ora Land vaatimus täyttyy.docx      

Lisävarusteet : 
seisomalauta, 
sadesuoja, 
hyttyssuoja ja 
kantokassi, hinta 
yhteensä 0% alv  

Annettu tieto    Annettu tieto    Annettu tieto      

Yksikköhinta  150,00 EUR / kpl    184,00 EUR / kpl    184,00 EUR / kpl      

Hankittava määrä 
0,05 kpl  

7,50 EUR    9,20 EUR    9,20 EUR      

Seisomalaudan 
tuotenumero  

Ora seisomalauta    Ora seisomalauta istuimella    Ora Seisomalauta istuimella      

Seisomalaudan 
hinta 0% alv  

59,00    79,00    79,00      

Seisomalaudan 
kuva  

peruskantokoppa musta.jpg    vaunuihin kiinnitettynä.jpg    vaunuihin kiinnitettynä.jpg      

Sadesuojan 
tuotenumero  

Ora sadesuoja vaunuun    Ora sadesuoja vaunuun    Ora Sadesuoja 
yhdistelmävaunuun  

    

Sadesuojan hinta 
0% alv  

20,00    23,00    23,00      

Sadesuojan kuva  Sadesuoja yhdistelmävaunuun 
päällä2.jpg  

  sadesuoja kaksosten musta ora.jpg    musta sadesuoja.jpg      

Hyttyssuojan 
tuotenumero  

Ora hyönteissuoja vaunuun    Ora hyönteissuoja vaunuun    Ora hyönteissuoja 
yhdistelmävaunuun  

    



Hyttyssuojan hinta 
0% alv  

12,00    12,00    12,00      

Hyttyssuojan kuva  hyönteissuoja vaunuun.jpg    hyönteissuoja vaunuun web.jpg    hyönteissuoja vaunuun.jpg      

Kantokassin 
tuotenumero  

Ora Kantokassi "Taiga" 931    Ora Unto -kantokassi    Ora Unto -kantokassi      

Kantokassin hinta 
0% alv  

59,00    70,00    70,00      

Kantokassin 
tuotenumero  

43413    43419    43419      

Kantokassin kuva  931 musta.jpg    Unto kantokassi kahvat.jpg    Unto kantokassi kahvat.jpg      

Varaosat: rengas 
ja työntöaisa, 
hinta yhteensä  

Annettu tieto    Annettu tieto    Annettu tieto      

Yksikköhinta  60,00 EUR / kpl    60,00 EUR / kpl    60,00 EUR / kpl      

Hankittava määrä 
0,05 kpl  

3,00 EUR    3,00 EUR    3,00 EUR      

Varaosarenkaan 
tuotenumero  

Ilmarengas Ora Unto/Taiga    Ilmakumirengas Unto/Land Lux    Ilmakumirengas Taiga/Land      

Varaosarenkaan 
hinta 0% alv  

30,00    30,00    30,00      

Varaosatyöntöaisan 
tuotenumero  

Ora työntöaisa    Työntöaisa Ora    Työntöaisa Ora      

Varaosatyöntöaisan 
hinta 0% alv  

30,00    30,00    30,00      

  Painotettu 
hinta 

519,50       548,70     449,7     

Kriteerikohtaiset 
pisteet yht.  

              

Osa-alueen hinta 
yht.  

  86,564   81,95   100,00   

Osa-alueen 
pisteet yht.  

  86,564   81,95   100,00   



  Testaustilaisuudessa arviointiin 
tarjotut tuotteet, niiden tekniset 
ominaisuudetsekä käyttö- ja 
huoltotoiminnot. Kaupungin 
henkilöstöstä ja lastenvaunujen 
ja rattaidenkäyttäjistä koostuva 
arviointiryhmä arvioi tarjottavien 
tuotteiden 
turvallisuutta,helppokäyttöisyyttä 
ja säädettävyyttä. Arviointi 
koostui seuraavista osioista.a) 
Lastenvaunujen kokoamisen 
helppous tarjoajan toimittamien 
ohjeiden avullab) Käyttö-, 
huolto- ja kokoamisohjeiden 
sisältö: Kuvat ja muu 
visuaalisuus, 
selkeys,ymmärrettävyysc) 
Huollettavuuden arviointi: osien 
vaihdon helppous, osien 
puhdistettavuusd) Tuotteen 
tukevuus käytössä: mm. pyörän 
kiinnittyminen akseliin, rungon 
vakaus.e) Tuotteen 
ergonomisuus ja soveltuvuus 
erikokoisille käyttäjille, mm. 
työntökahvan säätö. 
Arviointiryhmä arvioi Unto-
yhden lapsen vaunut ja Land - 
kaksosten vaunut parhaaksi 
tarjoukseksi. Unto-vaunun 
kevyempi ja kapeampi 
rakenne verrattuna Taiga-
vaunuun on huomattavasti 
parempi. Käyttäjiltä on saatu 
kommentteja toiveita 
pienempien vaunujen 
hankkimiseksi. Esimerkiksi 
asuintalojen hissit ovat olleet 
ongelmapaikkoja liian leveille 
vaunuille.  

  Testaustilaisuudessa arviointiin tarjotut tuotteet, 
niiden tekniset ominaisuudetsekä käyttö- ja 
huoltotoiminnot. Kaupungin henkilöstöstä ja 
lastenvaunujen ja rattaidenkäyttäjistä koostuva 
arviointiryhmä arvioi tarjottavien tuotteiden 
turvallisuutta,helppokäyttöisyyttä ja 
säädettävyyttä. Arviointi koostui seuraavista 
osioista.a) Lastenvaunujen kokoamisen 
helppous tarjoajan toimittamien ohjeiden 
avullab) Käyttö-, huolto- ja kokoamisohjeiden 
sisältö: Kuvat ja muu visuaalisuus, 
selkeys,ymmärrettävyysc) Huollettavuuden 
arviointi: osien vaihdon helppous, osien 
puhdistettavuusd) Tuotteen tukevuus käytössä: 
mm. pyörän kiinnittyminen akseliin, rungon 
vakaus.e) Tuotteen ergonomisuus ja 
soveltuvuus erikokoisille käyttäjille, mm. 
työntökahvan säätö. Unto-vaunu oli 
arvioinnissa hyvä hinta-laatusuhteeltaan. 
Land LUX kaksosten vaunut ovat 
hintavammat kuin perus Land-
kaksostenvaunu, joka ominaisuuksiltaan on 
riittävä tällä hetkellä kaupungin käyttöön.  

  Testaustilaisuudessa arviointiin 
tarjotut tuotteet, niiden tekniset 
ominaisuudetsekä käyttö- ja 
huoltotoiminnot. Kaupungin 
henkilöstöstä ja lastenvaunujen 
ja rattaidenkäyttäjistä koostuva 
arviointiryhmä arvioi tarjottavien 
tuotteiden 
turvallisuutta,helppokäyttöisyyttä 
ja säädettävyyttä. Arviointi 
koostui seuraavista osioista.a) 
Lastenvaunujen kokoamisen 
helppous tarjoajan toimittamien 
ohjeiden avullab) Käyttö-, 
huolto- ja kokoamisohjeiden 
sisältö: Kuvat ja muu 
visuaalisuus, 
selkeys,ymmärrettävyysc) 
Huollettavuuden arviointi: osien 
vaihdon helppous, osien 
puhdistettavuusd) Tuotteen 
tukevuus käytössä: mm. pyörän 
kiinnittyminen akseliin, rungon 
vakaus.e) Tuotteen 
ergonomisuus ja soveltuvuus 
erikokoisille käyttäjille, mm. 
työntökahvan säätö. 
Arviointiryhmä totesi 
arvioinnissaan että, tällä 
hetkelläkin kaupungin 
käytössä olevat Taiga -vaunut  
ja Land kaksosten vaunut  
hyviksi perustuotteiksi. Taiga-
vaunujen painosta ja 
leveydestä on tullut kuitenkin 
negatiivista kritiikkiä. 
Toisessa tarjouksessa 
tarjotun Unto-vaunun 
kevyempi ja kapeampi 
rakenne verrattuna Taiga-
vaunuun on huomattavasti 
parempi ja vastaa tämän 
päivän kaupunkiolosuhteissa 
tarvittavia ominaisuuksia.  

    

 


