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53 §
Soten polkupyörien hankinta ja huoltopalvelut, optiokauden käyt-
töönotto

HEL 2016-010513 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että Polkupyörien 
hankinta ja huoltopalvelut -hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) 
vuoden optiokausi ajalle 20.3.2019–19.3.2021. Optiokaudella sopimuk-
sia jatketaan alkuperäisten sopimusten ehdoin sen mukaisesti, kuin ne 
ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Kohderyhmän 1 (Polkupyörähuolto) palveluntuottajina toimivat kilpailu-
tetun puitejärjestelyn mukaisessa etusijajärjestyksessä seuraavat pal-
veluntuottajat:

1. Haagan Pyörähuolto Oy
2. GIS Sport Agency Pyörähuoltoovelle.fi

Kohderyhmän 2 (Uusien polkupyörien ja muiden tavaroiden hankinta) 
palveluntuottajana toimii seuraava palveluntuottaja:

Länsiväylän fillarihuolto

Hankinnan arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo (alv 0 %) kahden 
vuoden optiokaudelle on noin 320 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö on päätöksellään 46 § päi-
vätty 12.2.2017, päättänyt polkupyörien hankinnan ja huoltopalvelujen 
hankinnasta sopimuskaudelle 20.3.2017–19.3.2019. Päätöksessään 
sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö varasi oikeuden jatkaa so-
pimusta enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudel-
la. Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton 
olevan tarkoituksenmukaista. Sosiaali- ja terveystoimiala on myös kat-
sonut, että tässä hankinnassa optiokausi on järkevää ottaa käyttöön 
kerralla kahdeksi (2) vuodeksi. 

Nykyisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällik-
köä vastaava viranhaltija on sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohta-
ja.

Alkuperäisestä hankintapäätöksestä poiketen Länsiväylän fillarihuolto 
päätti jättäytyä pois optiokaudelta hankinnan kohderyhmässä 1.
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Lisätiedot
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050-3809958

iida.katila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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