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Metroradan tuentatöiden tilaaminen vuodelle 2021
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä sopimuksen vuoden 2021 metroradan 
tuentatöistä tarjouskilpailuun ainoan tarjouksen jättäneen GRK Rail 
Oy:n kanssa yhteensä enintään 448.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti varautua metroradan mahdollisiin äkillisiin 
hätätuentatöihin enintään 32.000,00 eurolla (alv 0 %).

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on siten yhteensä enintään 
480.000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu liikenneliikelaitoksen (HKL) järjestämään tarjouskil-
pailuun (24H21, 23.4.2021) metroradan tuentatöistä.

Metroraiteen tuennassa tuentakone tiivistää raiteen tukikerrosta, muut-
taa raiteen kallistusta kaarteessa sekä korjaa radan kieroutta pienen-
täen liikenteen onnettomuusriskiä.

Tarjouspyynnön julkaisu

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan enna-
koitu arvo ylitti vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alal-
la toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukaisen palveluita 
koskevien hankintojen kynnysarvon. 

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma – il-
moituskanavassa 23.4.2021 ja Euroopan unionin virallisen lehden täy-
dennysosan verkkoversiossa (TED) 28.4.2021 tunnuksella 2021/S 082-
212728. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. 

Tarjousten määräaika oli 26.5.2021 klo 12:00.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, 
jossa hinnan painoarvo oli 85 % ja laadun 15 %. Tarjoajille ja tarjouksil-
le asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset 
metroradan tuentatöiden toteuttamiseksi HKL:n vaatimusten mukaises-
ti.
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Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen antoi GRK Rail Oy.

GRK Rail Oy täytti tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaa-
timukset ja sen tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Ainoa saatu tarjous on korkeampi kuin aiempien vastaavien tuentatöi-
den hintataso. Hintatason nousua selittää muuttunut markkinatilanne, 
johon liittyy mm. tällaisten töiden markkinoiden suhteellinen kapeus 
Suomessa ja alan yhden toimijan työkoneen samalle ajalle sattunut pit-
käaikainen huolto. Em. tekijät huomioiden HKL kuitenkin arvioi, että 
saatu tarjous on tarkoituksenmukaista hyväksyä, jotta mm. kesälle 
2021 siltatyömaiden aiheuttaman metroliikenteen liikennekatkon ajalle 
suunnitellut tuentatyöt voidaan tehokkaasti toteuttaa. 

HKL tulee tekemään uuden kilpailutuksen metroradan tuentatöistä 
vuodelle 2022 tavoitteena aikaansaada laajempaa kilpailua ja pidem-
piaikainen puitejärjestely vielä kilpailukykyisemmällä hintatasolla.

Lisätiedot
Jari Hartikainen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi
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