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Raitiotien urakiskovaihteiden kääntölaitteiden hankinta
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Päätös

Vs. yksikön johtaja tilasi 10 kappaletta raitiotien urakiskovaihteiden 
kääntölaitteita hankinta-asiakirjoista tarkemmin ilmenevin ehdoin voes-
talpine SIGNALING Sainerholz GmbH:ltä yhteensä enintään 
117.080,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Vs. yksikön johtaja päätti käyttää tarjouspyynnössä olleen option ja tila-
ta 10 kappaletta lisää em. vaihteenkääntölaitteita yhteensä enintään 
117.080,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankinnan yhteenlaskettu arvonlisäveroton kokonaishinta on siten 
enintään 234.160,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun 
(32H21, 1.6.2021) raitiotien urakiskovaihteiden kääntölaitteiden han-
kinnasta.

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

Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 1.6.2021 
Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Menettelyssä kenellä tahan-
sa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olevien 
tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 
16.6.2021 klo 12:00.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, 
jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinta laskettiin siten, että hin-
ta pyydettiin kahdesta eri vaihteenkääntölaitteen toimituseräkoosta ja 
isommalla eräkoolla oli merkittävämpi painoarvo vertailuhinnan muo-
dostamisessa hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmoitetulla tavalla. 

Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla varmistettiin 
tarjoajan edellytykset vaihteenkääntölaitteiden toimittamiselle HKL:n 
vaatimusten mukaisesti.
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Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi yritystä:

 HANNING and KAHL GmbH Co KG ja
 voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH.

Molemmat tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuuden vähim-
mäisvaatimukset.

Molempien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyt-
tivät niille asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Vertailuhinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen an-
toi voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH. Tarjousten vertailutau-
lukko on alla.

Lisätiedot
Jukka Anttalainen, kunnossapitopäällikkö, puhelin: 310 35503

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

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

.


