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47 §
Monitoimikoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilu-
palveluiden käyttöön

HEL 2018-009080 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti hyväksyä Wihuri 
Oy:nTeknisen Kaupan antaman tarjouksen yhden uuden monitoimiko-
neen toimittamisesta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden 
lähiliikuntayksikön käyttöön. Hankittavan koneen merkki/malli on Wille 
865. Hankinnan valintaperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen 
edullisuus, halvin hinta.

Hankittavan monitoimikoneen arvonlisäveroton hinta on 172 380,00 eu-
roa. Lisäksi hankitaan Wille 865 tarjotut lisälaitteet; lumikauha 2 750 
euroa ja avoharja 7 750 euroa. Kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 
182 880 euroa. 

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2019 talous-
arviossa irtaimen omaisuuden perushankintoihin osoitetuista määrära-
hoista. Monitoimikoneen hankinnasta tehdään sopimus tämän päätök-
sen saatua lain voiman.

Samalla toimialajohtaja valtuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
hankintaan liittyvät sopimukset.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelut hankkii monitoimikoneen 
ulkoilupalveluiden lähiliikuntayksikön käyttöön.

Hankintamenettely

Monitoimikoneen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä; kansal-
lisena hankintailmoituksena on julkaistu HILMA-järjestelmässä ja tar-
jouspyyntö (252151 HEL 2018-009080) on julkaistu hankintalain 25 § 
kynnysarvon ylittävien tarjousten mukaisesti. Määräaika tarjousten jät-
tämiselle oli 20.09.2019 klo 12:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjous-
ta yhdestä monitoimikoneesta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tar-
jous: Wihuri Oy Tekninen Kauppa.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi 
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vaadittavat selvitykset. Wihuri Oy Tekninen Kauppa toimitti vaaditut 
selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoaja täytti näiltä osin asete-
tut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällöl-
le ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä 
ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavan monitoimikoneen 
tulee täyttää. Wihuri Oy:n Teknisen kaupan tarjous oli tarjouspyynnön 
mukainen

Koska tarjouksia tuli vain yksi, Wihuri Oy:n Teknisen Kaupan 
19.09.2019 päivätty tarjous, vertailua ei ole voitu suorittaa.

Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.1.2019, § 4 vahvistanut irtai-
men omaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeutta-
nut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä mää-
rärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohentamisesta. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 investointeihin on varattu yhteen-
sä 7 106 000,00 euroa (alv 0 %), josta irtaimen omaisuuden perushan-
kintoihin on kohdistettu 3 925 000,00 euroa (alv 0 %). 

Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdiste-
taan projektille 29 854 022 000 220.

Asiakirjojen julkisuus

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 so-
pimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 55 § siirtää hankin-
tojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosään-
nön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

Lisätiedot
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 252151
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2 Kohteen kuvaus 2019
3 Liite 1 Tekniset vaatimukset 2019
4 Sopimusmalli 2019 Monitoimikone
5 Avauspöytäkirja 252151

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

KUVA


