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1 §
Sisäinen kilpailutus (DPS) Palveluluokka 3: Hietaniemenkadun koi-
vut

HEL 2021-014671 T 02 08 03 00

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan taimien ja niihin liittyvienpalveluiden hankinta –dynaamisen hankintajärjes-
telmän sisäinen kilpailutus

Päätös

Yksikön päällikkö hyväksyi Harviala Oy:n tarjouksen kokonaistaloudel-
lisesti edullisimpana ja päätti hankkia Harviala Oy:ltä Hietaniemenka-
dun koivut arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 190 996 euroa.

Hankintasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopi-
mus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan erikseen myöhemmin 
tehtävällä sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on perustanut dynaamisen han-
kintajärjestelmän Helsingin kaupunkiympäristön toimialan taimien ja 
niihin liittyvien palveluiden hankinta. Helsingin kaupungin kaupunkiym-
päristön toimiala järjesti tarjouskilpailun ”Hietaniemenkadun koivut” dy-
naamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena.

Tarjouspyyntö 374234 lähetettiin 23.11.2021 dynaamisen hankintajär-
jestelmän osa-alueelle 3 ”Taimet ja taimiin liittyvät palvelusopimukset” 
hyväksytyille tarjoajille.

”Hietaniemenkadun koivut” sisältää 127 koivun hankinnan Hietanie-
menkadulle. Hankinta sisältää näiden taimien istuttamiseen ja kahden 
vuoden takuuaikaiseen hoitoon liittyvät työt suunnitelma-asiakirjojen 
mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Saadut tarjoukset

Asetettuun määräaikaan 14.12.2021 klo 13.00 mennessä tarjouksen 
jätti Harviala Oy.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.
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Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonais-
taloudellista edullisuutta vertaillaan hinnan ja laatutekijöiden perusteel-
la.

Vertailun valintakriteereinä on käytetty taimiin liittyen kestävää lisäys-
lähdettä, taimistoaikaista hoitoa, lajikohtaisia referenssejä, pakkaus-
muovin ja glyfosaatin vähentämistä ja sosiaalista vastuullisuutta.

Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

- hinta, painoarvo 40 %

- laatu, painoarvo 60 %

Tarjousten vertailua ei suoritettu, koska saatiin vain yksi tarjous. Tar-
joushinta on kohtuullinen.

Hankintasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 

Sopimus päättyy, kun työ on hyväksytysti suoritettu.

Työn tulee valmistua 30.6.2022 mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan alueellisen rakennuttamisen yksikön 
päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin 
hankintoihin. Alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikkö on näin ol-
len toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Sari Niinivirta-Mamonoff, projektipäällikkö, puhelin: 310 28541

sari.niinivirta-mamonoff(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kymp_lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn si-
sällä tehtävä hankinta, Kymp_lk

Tiedoksi

Alueellinen rakennuttaminen


