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TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

219754 HEL 2019-003858 / Helsingin kaupunginkirjaston kirja-aineiston englanninkielinen kirjallisuus

Halvin hinta

Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2
Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2KIRJA-AINEISTON ENGLANNINKIELINEN KIRJALLISUUS Kirjavälitys Oy Suomen

Kirjastopalvelu Oy

HEL 2019-003858,
Suomen
kirjastopalvelu Oy

Englanninkielinen kirjallisuus Annettu tieto Annettu tieto

Ostot vuosittain n. 140 000 euroa alv 0 %
Nettohinnoiteltavia vuosittain 140 000 euroa alv
0 %
Ryhmän yleiset kriteerit Annettu tieto Annettu tieto
Hintakaava

140000 * Tarjoajan nettohinnoittelukerroin * ( 1 -
Tarjoajan alennusprosentti nettohinnoittelulle % /
100 )

144742.50 EUR 147000.00 EUR
Tarjoajan nettohinnoittelukerroin Liikesalaisuus 1.05
Tarjoajan alennusprosentti nettohinnoittelulle % Liikesalaisuus 0.00
Tarjoajan nettohinnoittelukertoimella tarkoitetaan
kerrointa, jolla tarjoaja muuttaa kustantajan
jälleenmyyjille imoittaman nettohinnan omaksi
myyntihinnaksi. Tarjoaja kertoo tämän
todennettavan kustantajan nettohinnan
ilmoittamallaan nettohinnoittelukertoimella,
minkä perusteella muodostuu tuotteen
myyntihinta. Näin lasketusta myyntihinnasta
tarjoaja antaa syöttämänsä alennusprosentin
mukaisen alennuksen. Esim. kustantajan
jälleenmyyjille ilmoittama nettohinta on 50 €.
Tarjoajan nettohinnoittelukerroin on 1,5.
Tarjoajan myyntihinta on 50 €*1,5 = 75 €. Tästä
hinnasta tarjoaja antaa syöttämänsä
allennusprosentin mukaisen alennuksen.

Liikesalaisuus Kyllä
Täydennyshankintoja tehdään jatkuvasti vuosien
mittaan. Uutuushankintojen osuus on vähintään
80% kappalemääristä.KIRJALLISUUSÄÄNITTEET SEKÄ KIRJASTON KOKOELMIIN
HANKITTAVAT OPPIKIRJAT

Kirjavälitys Oy Suomen
Kirjastopalvelu Oy

HEL 2019-003858,
Suomen
kirjastopalvelu Oy

Kirjallisuusäännitteet sekä kirjaston
kokoelmiin hankittavat oppikirjat

Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta Liikesalaisuus 0.00 EUR / kpl
Hankittava määrä 1000 kpl Liikesalaisuus 0.00 EUR
Tarjoaja antaa nettohinnoittelukertoimen
kirjallisuusäännitteelle

Liikesalaisuus 1.17
Tarjoaja antaa alennusprosentin
nettohinnoiteltaville kirjallisuusäännitteille

Liikesalaisuus 0.00
Tarjoaja antaa nettohinnoittelukertoimen
oppikirjoille

Liikesalaisuus 1.17
Tarjoaja antaa alennusprosentin
nettohinnoiteltaville oppikirjoille

Liikesalaisuus 0.00
Kirjallisuusäänitteiden ja oppikirjojen
nettohinnoittelukerrointa/alennusprosenttia ei
huomioida tarjousten vertailussa. Tilaaja voi
hankkia kirjallisuusäänitteet sekä kirjaston
kokoelmiin hankittavat oppikirjat kohderyhmään
valitulta sopimustoimittajalta.

Ryhmän yleiset kriteerit Annettu tieto Annettu tieto
Annetut määrät eivät sido hankintayksikköä,
vaan ovat tarjousvertailun laskemista varten
MUUT PALVELUT Kirjavälitys Oy Suomen

Kirjastopalvelu Oy

HEL 2019-003858,
Suomen
kirjastopalvelu Oy

Muovitus Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta Liikesalaisuus 1.70 EUR / kpl
Hankittava määrä 1000 kpl Liikesalaisuus 1700.00 EUR
Tarjoaja antaa hinnan per kirja €/kirja
Tarjoaja sitoutuu muovittamaan kaiken aineisotn
erikoispintaiset ja muotoon leikatut, mikäli tilaaja
niin sopimuskaudella valitsee. Sopimuskaudella
muovitus valitaan lisäpalveluna
materiaalitilauksen yhteydessä.
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Käytetyn muovin tulee olla Pelloplastin
kirjamuovi 130 matta tai vastaava kirjamuovi.
Kalvon on oltaa ftalaattivapaa PVC 90 um matta,
PVC -kalvon kadmium-, kromi- ja lyijyvapaa.
Taustamateriaalin on oltava silikonoitu
logopainettu irrokepaperi, jossa silikoni on
liuotinvapaa. SIlikonipaperi tulee voida hävittää
energiajätteenä polttamalla tai kierrättämällä se
hylsyteollisuuden käyttöön.

Liikesalaisuus Kyllä
Kirjat on muovitettava yhdellä yhtenäisellä
muovilla (muovitusta ei saa jatkaa)

Liikesalaisuus Kyllä
Tarjoajan tulee ilmoittaa, mitä muovia se käyttää
muovituksessa. Tilaaja voi pyytää tarjoajaa
lähettämään näytteen (koko 20cm x20cm)
tarjoajan tarjoamasta muovista

Liikesalaisuus Kirjastopalvelun
muovituspalvelu.pdfAnnetut määrät eivät sido hankintayksikköä,

vaan ovat tarjousvertailun laskemista vartenRFID -tunnisteiden kiinnitys ja
tallennuspalvelu

Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta Liikesalaisuus 1.50 EUR / kpl
Hankittava määrä 1000 kpl Liikesalaisuus 1500.00 EUR
Tarjoajan antaa hinnan per kirja € / kirja
RFID -tunnisteisiin tallennetaan kirjaston
toimittama nidetunnus, kirjan ISBN numero ja
kaupunkitunnus (ISIL). Sopimustoimittajan on
hankittava tunnisteiden aktivointiin tarvittavat
laitteet ja ohjelmat kirjaston ohjeiden ja
standardien mukaisesti (Tarrojen kiinnitus ja
tietojen tallennus)

Tilaaja määrittelee sopimuskaudella ne tuotteet
joihin kiinnitetään RFIDtunniste ja tunnisteen
tallennuspalvelu. RFIDtunnisteet on kiinnitettävä
tilaajan ohjeen mukaisesti.

Liikesalaisuus Kyllä
Annetut määrät eivät sido hankintayksikköä,
vaan ovat tarjousvertailun laskemista vartenSelkäsignum- / genretarrojen kiinnitys Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta Liikesalaisuus 0.50 EUR / kpl
Hankittava määrä 1000 kpl Liikesalaisuus 500.00 EUR
Tarjoaja antaa hinnan per kirja € / kirja
Selkäsignum- / gentarra (sama tarra) valitaan
valinta tai materiaalitilauksen yhteydessä jolloin
tilaaja toimittaa tarraan tarvittavat luokka- ja
pääsanatiedot palveluntuottajalle. Tilaaja
määrittelee tarran koon, materiaalin, paikan ja
fontin. Tarra on kiinnitettävä tilaajan ohjeiden
mukaisesti.

Liikesalaisuus Kyllä
Annetut määrät eivät sido hankintayksikköä,
vaan ovat tarjousvertailun laskemista vartenLiitteiden muovitaskujen kiinnitys Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta Liikesalaisuus 0.10 EUR / kpl
Hankittava määrä 1000 kpl Liikesalaisuus 100.00 EUR
Tarjoaja antaa hinnan per kirja € / kirja
Tilaaja hankkii muovitaskut ja toimittaa ne
palveluntuottajalle. Muovitaskut tulee kiinnittää
tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti
Annetut määrät eivät sido hankintayksikköä,
vaan ovat tarjousvertailun laskemista vartenKokonaishinta yhteensä 147492.50 EUR 150800.00 EUR
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