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49 §
Nosto-ovien huolloista ja korjauksista laadittava hankintasopimus 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) tekemän 
kilpailutuksen pohjalta

HEL 2013-012590 T 02 08 02 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti oikeuttaa liikuntaviraston osastot tilaamaan ASSA 
ABLOY Entrance Systems Finland Oy:ltä nosto-ovien huolto- ja 
korjaustöitä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) tekemän 
ja Hilma-ilmoituskanavalla julkaistun EU hankintailmoituksen ja siellä 
olleen tarjouspyynnön pohjalta erikseen laadittavan sopimuksen 
mukaisesti. Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo sopimusajalle ja 
mahdolliselle optiovuodelle sisältäen arvioidut varaosakustannukset on 
yhteensä 100 000 euroa (alv. 0%). 

Stara on kilpailuttanut nosto-ovien huoltoja ja korjauksia koskevan 
hankinnan hankintarenkaana, johon liikuntavirasto on myös 
osallistunut. 

Liikuntajohtaja päätti sulkea pois Suomen Hissiurakointi Oy:n 
tarjouksen tarjoajan puuttuvan soveltuvuuden vuoksi. Tarjoaja ei ollut 
toimittanut Staran pyytämää soveltuvuutta koskevaa lisäselvitystä 
annettuun määräaikaan mennessä. 

Liikuntajohtaja päätti tehdä nosto-ovien huoltoa ja korjauksia koskevan 
sopimuksen vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen ASSA 
ABLOY Entrance Systems Finland Oy:n kanssa ajalle 10.11.2014 - 
9.11.2017, jonka jälkeen liikuntajohtaja päättää erikseen mahdollisen 
yhden (1) vuoden optiokauden käyttöön otosta.  

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksellä vaan vasta 
myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Staran) nosto-ovien huollot ja 
korjaukset hankintaa koskeva EU hankintailmoitus on julkaistu 
15.05.2014 Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnan kohteena ovat Helsingin 
rakentamispalvelun, Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja liikuntaviraston 
nosto-ovien huollot ja korjaukset. Kilpailutus toteutettiin 
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hankintarenkaana, jonka jäseniä ovat Kiinteistöviraston tilakeskus, 
Liikuntavirasto ja Stara.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 
mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat 
tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä 
asioista lisäkysymyksiä 30.05.2014 klo 12:00 mennessä. Hankinnasta 
ei esitetty kysymyksiä.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 30.06.2014 klo 12:00 
mennessä. 

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. 
Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän 
päätöksen liitteenä. 

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat viisi (5) tarjoajaa 
(tarjoajat aakkosjärjestyksessä):

ASSA ABLOY Entrance Systems Finland Oy
Kone Hissit Oy
MESVAC Oy
Pro Nosto-ovipalvelut Oy
Suomen Hissiurakointi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus 
tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarkastusvaiheessa todettiin, että 
Suomen Hissiurakointi Oy ei täytä tarjouslomakkeessa/ 
referenssilomakkeessa asetettuja vaatimuksia. Tarjoajaa pyydettiin 
ilmoittamaan referenssilomakkeessa palvelun arvo, ei laitemäärää, 
kuten tarjoaja oli ilmoittanut. Tarjoajalle lähetettiin lisäselvityspyyntö, 
eikä lisäselvitystä saatu annettuun määräaikaan mennessä. 

Tarkastamisvaiheen jälkeen muiden tarjouksensa jättäneiden tarjoajien 
todettiin täyttävän tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset sekä 
toimittaneen pyydetyt asiakirjat ja selvitykset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin tarjouslomakkeen 
mukaisesti. Tarkastamisvaiheen jälkeen tarjousten todettiin olevan 
tarjouspyynnön mukaisia. 
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Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta

Tarjousten valintaperusteena oli halvin vertailuhinta. Hintavertailu 
suoritettiin tarjouspyynnön hintalomakkeen mukaisesti. Vertailussa 
halvin tarjous sai 100 pistettä. Muut tarjoukset pisteytettiin kaavalla: 
halvin hinta/ vertailtava hinta x 100. Liitteenä tarjousvertailu. 

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla 
vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (21 päivää) on kulunut ja kun 
hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat 
allekirjoittaneet sopimuksen. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa 
koskevat asiakirjat tulevat lain mukaisesti julkisiksi asianosaisille 
hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti 
julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on 
tehty.

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Harri Uusimäki, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
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