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22 §
Latukoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelui-
den käyttöön

HEL 2017-006318 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti hyväksyä Kessu Oy:n an-
taman tarjouksen yhden uuden latukoneen toimittamisesta liikuntapal-
velukokonaisuuden ulkoilupalveluiden käyttöön. Hankittavan koneen 
merkki/ malli on PistenBully 100 4F. Hankinnan valintaperusteena on 
halvin tarjous.  

Hankittavan latukoneen hinta on 189 000,00 euroa (alv. 0 %). 

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2017 talous-
arviossa liikuntapalvelukokonaisuudelle osoitetuista irtaimen omaisuu-
den määrärahoista.

Latukoneen hankinnasta tehdään sopimus/ tilaus tämän päätöksen 
saatua lainvoiman. 

Päätöksen perustelut

Liikuntalautakunta (19.1.2017, § 7) vahvisti vuoden 2017 irtaimen 
omaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeutti ulkolii-
kuntapalvelut käyttämään yhteensä 335 000 euroa (alv. 0 %) irtaimen 
hankintoihin, joihin on sisällytetty latukoneen hankinta. Helsingin kau-
pungin 1.6.2017 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen myötä liikun-
tavirasto muuttui liikuntapalvelukokonaisuudeksi, joka on kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan yksi palvelukokonaisuus. Ulkoliikuntapalveluiden 
ulkoilualueet, -reitit ja lähiliikuntapaikat siirtyivät ulkoilupalveluiden hal-
lintaan, jonka tehtäviin kuuluu myös latujen hoito. Latukone sijoitetaan 
Paloheinän ulkoilualueelle. 

Latukoneen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä ja hankintail-
moitus julkaistiin 30.5.2017 HILMA-järjestelmässä (ilmoitusnumero 
2017-013540). Määräaika tarjousten jättämiselle oli 16.6.2017 klo 
12.00 mennessä. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä latu-
koneesta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Kessu Oy. 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta 
koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat 
selvitykset. Kessu Oy on toimittanut vaaditut selvitykset tarjouspyynnön 
mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. 
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Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällöl-
le ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä 
ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavan latukoneen tulee 
käyttötarkoitukset huomioiden täyttää, minkä lisäksi pyydettiin erikseen 
hinnoiteltuna saatavilla olevat mahdolliset lisävarusteet. 

Valintaperusteena on halvin hinta. Koska tarjouksia tuli vain yksi, Kes-
su Oy:n 12.6.2017 päivätty tarjous, vertailua ei ole voitu suorittaa. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi 
asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. 
Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopi-
mus on tehty. 
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