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26 §
Ulkotilan roska-astiat, puitesopimustoimittajan valinta hankintakau-
delle 1.11.2018 – 31.10.2020, kokonaisarvo n. 700 000 euroa (alv 0 
%) mahdollinen optiokausi mukaan lukien, Lehtovuori Oy

HEL 2018-009546 T 02 08 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti solmia puitesopimuksen ulkotilan roska-astioista 
sopimuskaudelle 1.11.2018 - 31.10.2020 ainoan tarjouksen jättäneen 
Lehtovuori Oy:n kanssa.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo hankintakaudella on noin 700 000 eu-
roa (alv 0 %), mahdollinen kahden (2) vuoden optiokausi mukaan lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Roska-astioiden puitesopimustoimittajan valinta toteutettiin avoimella 
menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. 
Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 19.6.2018. Roska-astiat 
ovat osa jäteastioiden tuoteperhettä ja tuotteet ovat mallisuojattuja. 

Sopimuskausi on 1.11.2018 - 31.10.2020. Lisäksi tilaaja varaa mahdol-
lisuuden sopimuksen jatkamiseen entisin ehdoin kahden (2) vuoden 
optiokaudella.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 31.8.2018. Määräaikaan men-
nessä saapui yksi (1) tarjous: Lehtovuori Oy:ltä.

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoi-
tukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset ja niiden 
täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset. Kaikki tarjoajat ovat 
toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät 
asetetut vaatimukset.

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja am-
matilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja niiden täyttymisen selvit-
tämiseksi vaadittavat selvitykset sekä tarjoukselle ja sen sisällölle sekä 
tarjottaville hankinnan kohteille vähimmäisvaatimukset.

Lehtovuori Oy on toimittanut vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukai-
sesti ja sen tarjous täyttää roska-astioille asetetut laatuvaatimukset ja 
tarjoaja täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset.

Valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus.
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Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tar-
joaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoi-
tuksen tiedoksi.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi
Tuija Linden, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 37405

tuija.linden(a)hel.fi
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