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127 §
Päätös lääkejääkaappien ja lääkekaappien hankinnasta

HEL 2019-005429 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnas-
sa seuraavien tarjoajien tarjoukset:

- Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
- Suomen Kotikylmiö Oy
- VWR International Oy.

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä tuotteista ilmenevät liitteestä 1, Vertai-
lutaulukko.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko hankintakaudelle, 
mahdollinen optiokausi mukaan lukien, on 500 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Hankinnan kohteena ovat terveydenhuollon käyttöön hankittavat lääke-
jääkaapit ja lääkekaapit. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimia-
lan lisäksi sopimusta voi halutessaan käyttää myös Työterveys Helsin-
ki.

Kilpailutuksen tarkoituksena on sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan tuotteita tilaajalle.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. Sosiaali- ja terveystoimialan hankinta-
palveluiden lisäksi tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa oli mukana 
ydintoimintojen asiantuntijoita sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista.

Tarjouspyynnössä määriteltiin hankittavien tuotteiden vähimmäisvaati-
mukset. Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä oli sopimusluonnos. 

Osatarjoukset kohderyhmittäin hyväksyttiin, eli tarjoaja saattoi antaa 
tarjouksen vaikka vain yhteen kohderyhmään.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnös-
tä.
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Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
29.5.2019. Määräajassa 17.6.2019 saapuneisiin lisätietokysymyksiin 
vastattiin 24.6.2019. 

Tarjoukset tuli jättää 8.7.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä tar-
jouksensa jättivät seuraavat viisi (5) tarjoajaa:

- Labo Line Oy (0918872-4)
- Oy Yleiskylmä-Findri Ltd (0980267-5)
- Suomen Kotikylmiö Oy (1703795-0)
- Vingmed Oy (2790362-1)
- VWR International Oy (0614918-0)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Harmaan talouden torjun-
taan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulke-
misperusteet on tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain 
niiltä tarjoajilta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut ja ydintoimintojen asiantuntijat ovat tarkistaneet tar-
jousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kokonaisuudessaan kaikki tar-
joukset täyttivät tarjouksille asetetut kelpoisuusehdot.

Yksittäisten tuotteiden osalta kaikki tarjotut tuotteet eivät täyttäneet 
kaikkia asetettuja vaatimuksia. 
Hylätyt tarjoukset on merkitty vertailupöytäkirjaan tuoteryhmäkohtaises-
ti. Vertailupöytäkirjassa (liite 1) on merkintä tuoteryhmittäin ja tarjoaja-
kohtaisesti tarjotun tuotteen hylkäys sekä perustelut hylkäykselle. Hyl-
käämiset liittyvät merkittäviin poikkeamiin tuotteiden mitoissa ja/tai tila-
vuudessa. Tarjotut tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Kahdelle tarjoajalle lähetettiin 19.7.2019 sähköpostitse tarjouksen täs-
mennyspyyntö. 

Toinen tarjoajista vastasi täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa 
(26.7.2019), mutta toinen vasta sen päätyttyä. Määräajan jälkeen lähe-
tettyä vastausta ei otettu huomioon tarjousten vertailussa. 

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 § mukainen ko-
konaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %, 
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jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin. 
Laskukaava pisteille muodostuu seuraavasti, pienin annettu arvo jae-
taan tarjotulla arvolla ja kerrotaan kohderyhmän maksipisteillä (100 pis-
tettä). Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus ja perusteena halvin hinta. Pisteiden määräytyminen ja laskukaa-
vat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulu-
kosta (liite 1).

Valittu toimittaja/toimittajat

Kohderyhmä Toimittaja   Toimittaja
1 Oy Yleiskylmä-Findri Ltd   Suomen Kotikylmiö Oy
2 Oy Yleiskylmä-Findri Ltd   Suomen Kotikylmiö Oy
3 Suomen Kotikylmiö Oy  
4 Suomen Kotikylmiö Oy  
5 VWR International Oy  
6 VWR International Oy  
7 Suomen Kotikylmiö Oy   VWR International Oy
8 Suomen Kotikylmiö Oy  

Tarjousten vertailutaulukossa (liite 1) on merkitty rasti niiden tuotteiden 
kohdalle, jotka ovat tulleet valituiksi sopimustuotteiksi. Hylättyjen tuot-
teiden kohdalle on kirjoitettu perustelut sille, miksi kyseinen tuote on 
hylätty.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa, kun molemmat osapuo-
let ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy mahdolli-
suus yhden (1) vuoden optiokauteen. Sosiaali- ja terveystoimiala varaa 
oikeuden neuvotella muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa 
lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus muuttuu. Lisäksi sosiaali- ja 
terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus kesken sopimuskau-
den, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin 
tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämätöntä.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan tuotteita hankitaan 
tarpeen mukaan.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan valittujen toimit-
tajien kanssa solmitaan erilliset sopimukset. Sopimus voidaan solmia 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai hei-
dän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveys-
toimialalla 20.11.2018, § 309.
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Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi
Lehtonen Anniina, sairaanhoitaja, puhelin: 09 310 47707

anniina.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-

aali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Sosiaali- ja terveystoi-
miala

Tiedoksi

Työterveys Helsinki
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 127 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu
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Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.10.2019.


