
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 53H19

Ikkunahuolto Oy Karttunen Kattotutka Oy Korkea Tekniikka Oy RKV-Tekniikka Oy

Kokonaishinta yhteensä 1 404,00                            2 228,50                          1 797,00                          1 206,00                          

HINTAPISTEYTYS Ikkunahuolto Oy Karttunen Kattotutka Oy Korkea Tekniikka Oy RKV-Tekniikka Oy

LAATUPISTEYTYS Max pisteet Ikkunahuolto Oy Karttunen Kattotutka Oy Korkea Tekniikka Oy RKV-Tekniikka Oy

Laatukriteeri: Kuvaus sopimuksen haltuunottosuunnitelmasta 10 5 5 5 5

Tarjoaja liittää tarjouksen liitteeksi kuvauksen sopimuksen haltuunotosta.          Kuvauksen 
pituuden tulee olla 1-2 sivua (A4).
Tilaaja ottaa vertailussa huomioon:
- miten hyvin suunnitelma ottaa kantaa turvallisuus- ja ympäristöasioihin.
o Kuinka ja millä aikataululla yritys aikoo opastaa/perehdyttää työntekijänsä noudattamaan 
Tilaajan antamia turvallisuusohjeistuksia ja miten koulutukset järjestetään sekä kuinka 
varmistetaan, että työntekijät ovat ymmärtäneet annetut ohjeet
- Kuinka yritys ottaa suunnitelmassa huomioon liitteessä 1 (Palvelukuvaus) esitettyjen 
kiinteistöjen erityispiirteet
- Kuinka työn laatu varmistetaan ja tarkastetaan Tilaajan kanssa
- Kuinka yritys ottaa huomioon julkisen puolien hankintaprosessit sopimuskauden ja urakoiden 
aikana
Suunnitelman arvioitava sisältö pisteytetään seuraavasti:
0 pistettä: suunnitelma on tehty, sisältö ei osoita pohdintaa, eikä konkreettisia toimenpiteitä
5 pistettä: suunnitelma on tehty ja se sisältää jonkin verran pohdintaa ja konkreettisia 
toimenpiteitä ja kannanottoja vertailtaviin kohtiin.
10 pistettä: suunnitelma on tehty ja se sisältää kattavaa pohdintaa ja mitattavissa olevia ja 
konkreettisia toimenpiteitä kannanottoja vertailtaviin kohtiin.

5 pistettä. 
Selvitys on kattava ja käsittelee  

suunnittelmassa pyydettyjä 
asioita. Suunnittelmassa 

pohditaan hyvin kiinteistöjen 
erityispiirteitä sekä laatuun ja 

turvallisuuteen liittyviä asioita. 
Selvityksestä kuitenkin puuttuu  

kannanotto julkisen puolen 
hankintaprosessien miettimiseen 

toiminnassa.

5 pistettä. 
Selvitetyksessä käydään läpi 
kattavasti pyydettyjä asioita. 

Erityistä huomiota on 
kiinnitetty turvallisuuteen 

liittyviin asioihin. Selvityksestä 
kuitenkin puuttuu  kannanotto 

julkisen puolen 
hankintaprosessien 

miettimiseen toiminnassa. 

5 pistettä. 
Selvitetyksessä käydään läpi 
kattavasti pyydettyjä asioita. 

Erityistä huomiota on 
kiinnitetty turvallisuuteen 

liittyviin asioihin. Selvityksestä 
kuitenkin puuttuu  kannanotto 

julkisen puolen 
hankintaprosessien 

miettimiseen toiminnassa. 

5 pistettä. 
Selvitetyksessä käydään läpi 
kattavasti pyydettyjä asioita. 
Selvityksessä on otettu hyvin 

huomioon ympäristö- ja 
turvallisuussuunnittelu. 

Selvityksestä kuitenkin puuttuu  
kannanotto julkisen puolen 

hankintaprosessien 
miettimiseen toiminnassa. 

Ikkunahuolto Oy Karttunen Kattotutka Oy Korkea Tekniikka Oy RKV-Tekniikka Oy
1. Laatu 20 pistettä

Kaikkien osioiden laatupisteet lasketaan yhteen ja skaalataan siten, että parhaimmat 
laatupisteet saanut yritys saa 20 laatupistettä, muut saavat (yrityksen pistemäärä/parhaan 

pistemäärä) x 20 pistettä.
20,00 20,00 20,00 20,00

KOKONAISPISTEET YHTEENSÄ Ikkunahuolto Oy Karttunen Kattotutka Oy Korkea Tekniikka Oy RKV-Tekniikka Oy

Hintapisteet ja laatupisteet yhteensä 88,72 63,29 73,69 100,00

2. 4. 3. 1.

80,00

1. Hinta 80 pistettä

Tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama kokonaishinta. Halvin tarjous saa 80 pistettä eli täyden pistemäärän. 
Muiden tarjoajien vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: halvin hinta/ tarjottu hinta x 80. 68,72 43,29 53,69
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