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118 §
Ryhmäkuljetusten liikennöinnin hankinta

HEL 2019-005346 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnan 
kohteena olleen sosiaali- ja terveystoimialan ryhmäkuljetusten liiken-
nöinnin palveluntuottajiksi liitteessä 1 mainitut palveluntuottajat.

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Kokonaista-
loudellisen edullisuuden mukainen tarjousvertailu on esitetty liitteessä 
2.

Hankinnan sitoumukseton ennakoitu arvo perussopimuskaudelle on 
noin 3 600 000 euroa (alv 0%). Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu 
mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että valitut palveluntuottajat toimitta-
vat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, taloudel-
lista tilannettaan koskevat selvitykset ja muut vaadittavat lisäselvitykset 
ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain tai 
muun lainsäädännön perusteella järjestettävien asiakkaiden ryhmäkul-
jetukset. Ryhmämatkoja tehdään vanhusten ja vammaisten työ- ja päi-
vätoimintakohteisiin. Ryhmäkuljetuksella tarkoitetaan matkaa asiak-
kaan kotoa toimintapaikkaan ja takaisin.

Hankinnasta jätettiin hankintailmoitus (2019-005346) HILMA-ilmoitus-
palveluun (www.hankintailmoitukset.fi) 20.6.2019.

Hankinta oli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kohdan 3 mukainen kansalli-
sen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palvelu-
hankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä. Hankinta 
toteutettiin avointa menettelyä käyttäen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 
4.8.2019 klo 23:00 mennessä.
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Kilpailutuksen periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä matkapalvelujen liiken-
nöintiä koskevan kilpailutuksen (HEL 2019-005346) keskeiset periaat-
teet ja ehdot päätöksessään § 97 (21.5.2019).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan 
hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättä-
mään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Matkapalvelujen liikennöinnin suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin 
hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valitaan kate-
gorioittain palveluntarjoajat. Tarjouskilpailu käynnistettiin 20.6.2019 jul-
kaistulla tarjouspyynnöllä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintayksikölle tarjouspyyntöä 
koskevia kysymyksiä, jotka tuli esittää hankintayksikölle 2.7.2019 klo 
16:00 mennessä.

Hankinta on jaettu osiin, jossa jokainen toimintayksikkö on oma osa-
alueensa. Tarjouspyynnön liitteenä olevissa tarvemäärittelyissä on ku-
vattu tämän hetken tiedot kuljetettavista asiakkaista.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 4.8.2019 klo 23:00 saa-
pui yhteensä 8 tarjousta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden ja kaikki esitetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnössä 
asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia ja täyttivät asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Kaikki määräajassa toimitetut tarjoukset etenivät näin ollen tarjousver-
tailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laa-
tuvaatimukset on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelu-
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kuvauksessa ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vas-
taavat hankintayksikön määrittelemää laatutasoa.

Osa-alueet vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti itsenäisinä kokonai-
suuksina.

Kunkin tarjouksen sijoittumisjärjestys tarjouskilpailussa ilmenee liitteen 
2 vertailutaulukosta.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. 
Sopimuskauden palvelun tuottaminen on suunniteltu alkavaksi 
2.10.2019, mutta alkamisajankohdat voivat poiketa toisistaan palvelu-
kohtaisesti. Sopimusta voidaan jatkaa sosiaali- ja terveystoimialan 
päättäessä siten, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 
kaksivuotisen perussopimuskauden jälkeen.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tä-
män päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekir-
joittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän kat-
sotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot
Akusti Lankinen, suunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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