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EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 185243 HEL 2018-004764
Kirjaston automaatiohankinta Helsingin kaupungin keskustakirjastoon
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin
kaupunki

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite

Paavo Nurmen kuja 1 C

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00250

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Niina Lammi

Puhelin

+358 93106867

Sähköpostiosoite

kuva.hankinnat@hel.fi

NUTS-koodi

Helsinki K091

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=185243&tpk=a714ae32-0b18-49cc-a4d82f1ed9f4c7d5

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
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Hankinnan kohde
II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Kirjaston automaatiohankinta Helsingin kaupungin keskustakirjastoon
Viitenumero
HEL 2018-004764 185243

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Kirjastolaitteet (39155100-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Uusi keskustakirjasto Oodi avataan joulukuussa 2018. Hankinta sisältää lajittelevan
palautusautomaatin sekä kuusi lainausautomaattia, jotka tulevat keskustakirjasto
Oodin käyttöön. Optio lajittelukoneesta asetetaan pääkirjasto Pasilaan. Edellisiin
liitetään hankinnan mukainen huolto- ja ylläpitosopimus.
II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Lajittelijat (30132300-6)

Päänimikkeistö
Kirjastolaitteet (39155100-4)

Päänimikkeistö
Järjestelmän ylläpito (50324100-3)
Päänimikkeistö
Koneiden korjaus ja huolto (50530000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
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Pääasiallinen suorituspaikka
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 1, 00100 Helsinki.
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
1. Lajitteleva palautusautomaatti
Lajitteleva palautusautomaatti tulee keskustakirjasto Oodiin. Lajitteleva
palautusautomaatti sisältää kolme (3) asiakassyöttöpistettä ensimmäisessä
kerroksessa; näistä yksi (1) on madallettu siten, että se on saavutettavissa
pyörätuolilla. Lisäksi lajittelija sisältää yhden (1) korkeussäädettävän henkilökunnan
syöttöpisteen kellarissa. Lajittelupaikkoja on yhteensä kaksikymmentä (20), joista
kaksi (2) on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen ja kahdeksantoista (18)
kellarikerrokseen. Näiden lisäksi lajittelijan päässä on yksi (1) yliheitto. Lajitteleva
palautusautomaatti sisältää korkeuskuljettimen, joka kuljettaa aineistoa
ensimmäisestä kerroksesta kellarissa sijaitsevalle lajittelijalle. Kaikki lajittelupaikat
tulee varustaa sensorein, jotka ilmaisevat laatikon täyttymisen. Lajitteleva
palautusautomaatti yhdistetään Oodiin hankittavaan robotiikkaratkaisuun teknisen
liitteen mukaisesti.
Ilmoitettavan vertailuhinnan tulee sisältää kaikki laitteiston hankinnasta aiheutuvat
kustannukset (suunnittelu, asennus, laite jne.) sekä 12 kk takuuajan jälkeen tulevat
huolto- ja ylläpitokustannukset 48 kk ajaksi sisältäen normaalin kulumisen
seurauksena korvattavat osat huolto- ja ylläpitosopimuksen tason 2 mukaisesti.
2. Lainausautomaatit
Keskustakirjasto Oodiin tulee alkuperäissuunnitelman mukaan kuusi kappaletta
lainausautomaatteja. Näistä kolme sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen jokaisen
yleisölle tarkoitetun uloskäynnin läheisyyteen. Toiset kolme lainausautomaattia
asennetaan kolmanteen kerrokseen. Yksi näistä kolmannen kerroksen
automaateista tulee lastenosastolle ja kaksi keskelle kirjastoa, asiakaspalvelupisteen
ja noudettavien varausten läheisyyteen. Tilattavat lainausautomaatit ovat ns.
pöytämallia, eli ne asennetaan kirjaston omalle kalusteelle. Oodin sisustusarkkitehti
suunnittelee automaattikalusteet kirjaston yhteneväisen tyylin säilyttämiseksi.
Oodi kuuluu yhtenä Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteenä pääkaupunkiseudun
yhteiseen Helmet-kirjastoverkkoon. Koska Helmet-kirjastoilla ei vielä ole yhteistä
RFID-kirjastokorttia, automaateissa täytyy olla viivakoodinlukijat asiakkaan
tunnistamista varten. Automaatit varustetaan kuitenkin myös älykortin lukijalla, koska
jo nyt on valmisteilla sovellus, joka mahdollistaa tunnistautumiseen NFC-tekniikalla
varustetun mobiililaitteen avulla. Aineiston tunnistaminen sen sijaan tapahtuu
pelkästään RFID-tagien avulla.Ilmoitettavan vertailuhinnan tulee sisältää kaikki
laitteiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset (suunnittelu, asennus, laite jne.)
sekä 12 kk takuuajan jälkeen tulevat huolto- ja ylläpitokustannukset 48 kk ajaksi
sisältäen normaalin kulumisen seurauksena korvattavat osat huolto- ja
ylläpitosopimuksen tason 2 mukaisesti.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään
hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
12 kuukautta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimus jatkuu huoltosopimuksena 10 vuotta lajitteleville automaateille ja 6
lainausautomaateille valitun toimittajan kanssa, teknisestä syystä laitteistojen
huoltoa voivat tehdä vain laitteistojen toimittaja tai tämän yhteistyökumppanit.
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II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Kuvaus mahdollisuuksista
Lajittelukone Pasilan kirjastoon (optio)
Lajittelukone korvaa Pasilan kirjastossa sijaitsevan nykyisen keskuslajittelijan.
Option toteuttamisesta päätetään viimeistään lokakuussa 2018. Uusi lajittelija
sisältää yhden (1) henkilökunnan korkeussäädettävän syöttöpisteen, lajittelukone ei
yhdisty asiakkaiden syöttöpisteisiin. Lajittelukone sisältää kahdeksankymmentäneljä
(84) lajittelupaikkaa ja yhden (1) yliheittopisteen lajittelijan päässä. Lajittelija sisältää
lisäksi kuljettimet laatikkoja varten siten, että täydet laatikot kulkeutuvat
lastauslaiturin puoleisesta huoneen päädystä lajittelijan syöttöpisteelle, joka tulee
sijoittaa huoneen vastakkaiseen päähän. Lisäksi lajittelija sisältää kaksi (2) lajittelijan
päälle sijoitettavaa kuljetushihnaa, joille voidaan laittaa tyhjät laatikot ja jota pitkin ne
leviävät lajittelijan mitalle siten, että niiltä voidaan nostaa tyhjä laatikko korvaamaan
täyttynyt laatikko. Lajittelija tulee varustaa laatikkotunnistimin, jotka tunnistavat
jokaisella lajittelupaikalla laatikoissa olevat laatikkotunnisteet (RFID). Lajittelupaikat
tulee olla varustettu sensorein, jotka havaitsevat laatikon täyttymisen. Lajittelukone
tulee olla suunniteltu siten, että se voidaan tarvittaessa asentaa uudelleen uuteen
sijoituspaikkaan.
Ilmoitettavan vertailuhinnan tulee sisältää kaikki laitteiston hankinnasta aiheutuvat
kustannukset (suunnittelu, asennus, laite jne.) sekä 12 kk takuuajan jälkeen tulevat
huolto- ja ylläpitokustannukset 48 kk ajaksi sisältäen normaalin kulumisen
seurauksena korvattavat osat huolto- ja ylläpitosopimuksen tason 2 mukaisesti.
Option vahvistamisesta päätetään 8.10.2018 mennessä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Ehdot on esitetty "Poissulkeminen ja soveltuvuus" ESPD välilehdellä, joka tarjoajan
tulee täyttää.
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita on täytettävä ESPD:n osassa IV esitetyt
vaatimukset, on jokaisen alihankinnan osalta täytettävä oma ESPD.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
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Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Ehdot on esitetty "Poissulkeminen ja soveltuvuus" ESPD välilehdellä, joka tarjoajan
tulee täyttää.
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita on täytettävä ESPD:n osassa IV esitetyt
vaatimukset, on jokaisen alihankinnan osalta täytettävä oma ESPD.
III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten
pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
04.06.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
englanti
suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
6
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä
04.06.2018 12:15
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VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00520

Maa

Suomi

Puhelin

+358 295643300

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi

+358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
185243 HEL 2018-004764

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 10 päivää ennen tarjouspyynnön tai
osallistumispyynnön määräajan umpeutumista
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
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Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Tarjouspyynnön muut ehdot
ESPD -lomakkeella oleva lain sallimat poissulkuperusteiden lisäksi tarjoaja suljetaan
pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön
asettamia soveltuvuuden (kelpoisuuden) vähimmäisvaatimuksia.
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Lisätietoa

Tarjoaja täyttää liitteessä Oodi
teknisen liitteen
vähimmäisvaatimukset

Kyllä

Tarjoja täyttää liitteessä
tekniset vaatimukset Oodin
lainausautomaateille olevat
vähimmäisvaatimukset.

Kyllä

Tarjoaja täyttää tekniset
vaatimukset keskuslajittelijan
teknisen liitteen
vähimmäisvaatimukset

Kyllä

Ratkaisukuvaus Oodin
lajittelevasta
palautusautomaatista, lataa
liitteeksi

Ladattava

Lataa liitteeksi alustavat piirustukset
automaatin sijoituksesta Oodin tilaan.
Ratkaisukuvauksen tulee sisältää laitteiston
alustavat piirustukset.

Oodin palautusautomaatin
projektisuunnitelma, lataa
liitteeksi

Ladattava

Kuvauksen tulee sisältää aikataulun ja
projektissa käytettävät henkilöstöresurssit.

Ratkaisukuvaus Pasilan
keskuslajittelijasta

Ladattava

Lataa liitteeksi alustavat piirustukset
automaatin sijoituksesta Pasilan tilaan.
Ratkaisukuvauksen tulee sisältää laitteiston
alustavat piirustukset.

Pasilan keskuslajittelijan
projektisuunnitelma, lataa
liitteeksi.

Ladattava

Kuvauksen tulee sisältää aikataulun ja
projektissa käytettävät henkilöstöresurssit.

Hankinnan kohteen kriteerit
Kokonaishinnan maksimipisteet 40.00

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet 60.00

tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

KIRJASTON
AUTOMAATIOHANKINTA
Hankittava määrä

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl
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OODIN LAJITTELEVA
PALAUTUSAUTOMAATTI
KOKONAISHINTA EUR / kpl
Ilmoitettavan vertailuhinnan
tulee sisältää kaikki laitteiston
hankinnasta aiheutuvat
kustannukset (suunnittelu,
asennus, laite jne.) sekä 12 kk
takuuajan jälkeen tulevat
kausihuoltokustannukset 48
kk ajaksi (ei sis. osia).

16.00

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Syötettävä

LAATUPISTEET: NOPEUS
Lajittelijan nopeus tulee
laskea siten, että kaikilta
kolmelta palautusluukulta
syötetään samanaikaisesti
sellaista aineistoa, joka
lajitellaan kellarissa (kulkee
kerroskuljettimen läpi).
Tarjoaja ilmoittaa ja nopeus
testataan laitteen
hyväksymistestauksen
yhteydessä.

Valittava

8.00

<1101 nidettä/h 0p
1101-1200 nidettä/h 0.8p
1201-1300 nidettä/h 1.6p
1301-1400 nidettä/h 2.4p
1401-1500 nidettä/h 3.2p
1501-1600 nidettä/h 4p
1601-1700 nidettä/h 4.8p
1701-1800 nidettä/h 5.6p
1801-1900 nidettä/h 6.4p
1901-2000 nidettä/h 7.2p
> 2000 nidettä/h 8p

LAATUPISTEET TARKKUUS:
Lajittelijan tekemien
virhelajitteluiden määrä 10000
nidettä kohden. Tarjoaja
ilmoittaa.

Valittava

8.00

> 45 virhettä per 10000 nidettä 0p
41-45 virhettä per 10000 nidettä 0.8p
36-40 virhettä per 10000 nidettä 1.6p
31-35 virhettä per 10000 nidettä 2.4p
26-30 virhettä per 10000 nidettä 3.2p
21-25 virhettä per 10000 nidettä 4p
16-20 virhettä per 10000 nidettä 4.8p
11-15 virhettä per 10000 nidettä 5.6p
6-10 virhettä per 10000 nidettä 6.4p
1-5 virhettä per 10000 nidettä 7.2p
<1 virhettä per 10000 nidettä 8p

LAATUPISTEET: TILASTOT
Laitteistosta saatavien
tilastojen monipuolisuus ja
niiden käyttömahdollisuudet.
Tarjoaja ilmoittaa mitä tilastoja
laitteistosta on mahdollista
saada ja missä muodoissa
niitä saadaan ulos laitteistosta
(esim. csv-tiedostona).

Kyllä

8.00

Manuaalinen

Hankittava määrä

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

8/13

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 erä

OODI LAINAUSAUTOMAATTI
6 KPL = 1 ERÄ

8.00

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Syötettävä

LAATUPISTEET:
SÄÄDETTÄVÄ NÄYTTÖ Onko
automaatin näyttö
säädettävissä (kulma)?

Valittava

2.40

Automaatin näyttö säädettävissä KYLLÄ
2.4p
Automaatin näyttö säädettävissä EI 0p

LAATUPISTEET: TILASTOT
Laitteistosta saatavien
tilastojen monipuolisuus ja
niiden käyttömahdollisuudet.
Tarjoaja ilmoittaa mitä tilastoja
laitteistosta on mahdollista
saada ja missä muodoissa
niitä saadaan ulos laitteistosta
(esim. csv-tiedostona).
Pisteytys: max. 2,4 pistettä.

Ladattava

2.40

Manuaalinen

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Paavo Nurmen kuja 1 C
00250 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691
+358 9655783
kuva.hankinnat@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 185243 HEL 2018004764
Päiväys 03.05.2018

LAATUPISTEET: RFIDANTENNIN SIJOITUS Voiko
RFID-antennin irrottaa laitteen
muusta rungosta? Ts. voiko
RFID-antennin kiinnittää
pöytätason alapintaan /
upottaa pöytätasoon /
lasilevyn alle? Pisteytys max.
2,4 pistettä

Valittava

2.40

Kyllä 2,4 pistettä 2.4p
Ei 0 pistettä 0p

LAATUPISTEET: REST
RAJAPINTA Pystyykö ohjelma
käyttämään REST-rajapintaa?

Valittava

2.40

Kyllä 2,4 pistettä 2.4p
Ei 0 pistettä 0p

LAATUPISTEET:
ETÄKÄYTTÖ Mitä
etäkäyttöominaisuuksia
henkilöstöllä / ICT-tuella on
käytettävissä? Pisteytys max
2,4 pistettä

Ladattava

2.40

Manuaalinen

Hankittava määrä

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1 kpl

OPTIO: PASILAN
KESKUSLAJITTELIJA /
SORTER OPTION EUR / kpl

16.00

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Syötettävä

LAATUPISTEET: NOPEUS
Tarjoaja ilmoittaa ja nopeus
testataan laitteen
hyväksymistestauksen
yhteydessä.

Valittava

8.00

<1701 nidettä/h 0p
1701-1800 nidettä/h 0.8p
1801-1900 nidettä/h 1.6p
1901-2000 nidettä/h 2.4p
2001-2100 nidettä/h 3.2p
2101-2200 nidettä/h 4p
2201-2300 nidettä/h 4.8p
2301-2400 nidettä/h 5.6p
2401-2500 nidettä/h 6.4p
2501-2600 nidettä/h 7.2p
> 2600 nidettä/h 8p

LAATUPISTEET: TARKKUUS
Lajittelijan tekemien
virhelajitteluiden määrä 10000
nidettä kohden. Tarjoaja
ilmoittaa.

Valittava

8.00

> 45 virhettä per 10000 nidettä 0p
41-45 virhettä per 10000 nidettä 0.8p
36-40 virhettä per 10000 nidettä 1.6p
31-35 virhettä per 10000 nidettä 2.4p
26-30 virhettä per 10000 nidettä 3.2p
21-25 virhettä per 10000 nidettä 4p
16-20 virhettä per 10000 nidettä 4.8p
11-15 virhettä per 10000 nidettä 5.6p
6-10 virhettä per 10000 nidettä 6.4p
1-5 virhettä per 10000 nidettä 7.2p
< 1 virhettä per 10000 nidettä 8p

LAATUPISTEET: TILASTOT
Laitteistosta saatavien
tilastojen monipuolisuus ja
niiden käyttömahdollisuudet.
Tarjoaja ilmoittaa mitä tilastoja
laitteistosta on mahdollista
saada (lajittelutilastot,
virhelokit jne.) ja missä
muodoissa niitä saadaan ulos
laitteistosta (esim. csvtiedostona). Pisteytys: max. 8
pistettä

Ladattava

8.00

Manuaalinen

Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00

Muut tiedot
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Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Kohderyhmiin valitaan yksi (1) kokonaistoimittaja.

Hankintamenettelynä käytetään EU kynnysarvon ylittävää hankintamenettelyä.

Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset on lähettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki.
Hinta ja kaupalliset ehdot

Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa.
Sopimusehtoina käytetään JYSE 2014 (TAVARAT) sopimusehtoja / JYSE 2014 Supplies
ja JYSE 2014 (PALVELUT) / JYSE 2014 Services sopimusehtoja.
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan
toimialan sekä valitun toimittajan kesken. Sitova sopimus syntyy vasta, kun molemmat
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Laskutus ja maksuehto

Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun
saapumisesta. Jos toimittaja laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy maksettavaksi
30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi
katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan
käyttämättä niitä muihin kuin hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen
perusteella tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaille tai muulle taholle.
Toimittaja ei saa käyttää hankintasopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman
tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, toimittaja saa kuitenkin käyttää
hankintasopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä
tarkoitetuille hankintayksilöille.
Tässä luvussa tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen.

Hylkäämisperusteet
Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos
tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun
tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.
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Sopimusmenettely

Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa. Laitteet hankitaan
hankintasopimuksella Jyse 2014 Tavarat sopimusehtojen mukaisesti. Laitteiden huolto- ja
ylläpidossa noudatetaan käyttöpalvelusopimusta ja Jyse 2014 Palvelut sopimusehtoja.
Sopimuskausi on 12 kuukautta. Sopimus jatkuu huoltosopimuksena 10 vuotta lajitteleville
automaateille ja 6 lainausautomaateille valitun toimittajan kanssa, teknisestä syystä
laitteistojen huoltoa voivat tehdä vain laitteistojen toimittaja tai tämän yhteistyökumppanit.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Hankinnasta tehdään erillinen sopimus Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan
toimialan ja valitun toimittajan kesken. Sopimus syntyy vasta kun molemmat osapuolet
ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada
tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.
Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki
harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.
Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen
ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

Päätöksenteon perusteet
Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus parhaan hintalaatusuhteen perusteella. Valintaperusteet ovat seuraavat:
Hinta 40 pistettä
Laatu 60 pistettä
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Erimielisyyksien ratkaiseminen

Hankintasopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena
tilaajan kotipaikan yleiseen alioikeuteen.
Hankintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Hankintasopimukseen ei kuitenkaan
sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä tai YK:n kansainvälistä
kauppalakia (CISG).
Muut asiat

Tarjouspalvelun käyttö- ja tekninen tuki palvelee Tarjouspalvelun käyttöön liittyvissä
kysymyksissä: tuki@Cloudia.fi / 020 766 1077.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomeksi ja osittain englannin kielellä. Jos
kieliversiossa on käännöksessä tai muusta syystä johtuvia sisällöllisiä eroavaisuuksia, on
suomainen versio aina ensisijaisesti sovellettava.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen
liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Liitteet ja linkit
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Liitetiedostot
Tarjouspyynnon_espd_185243.pdf
JYSE 2014 Tavarat.pdf
JYSE 2014 Supplies.pdf

Ohjeet urakoitsijoille työskentelyn edellytyksistä.pdf
Instructions for Foreign Contractors working in Keskustakirjasto.pdf
AR 1205 - KAIKKI PLAANIT 1_50_2018.pdf
P84-000838.pdf
Tekniset vaatimukset oodin lainausautomaateille.pdf

AR 1332_108 - 1.krs Palautusautomaattien pöytätaso KE 12.pdf
Requirements for self-service units.pdf
Tietoturvallisuusliite 29.1.18.docx
Maksuaikataulu.pdf
Schedule for payments.pdf
Central sorter technical attachment.pdf
Oodi tekninen liite.pdf
Oodi technical attachment.pdf
Keskuslajittelija tekninen liite.pdf
JYSE 2014 Services.pdf
JYSE 2014 Palvelut.pdf
Service Contract.pdf
Procurement Contract.pdf
Palveluun liitetyt laitteet.pdf

Käyttopalvelusopimus.pdf
Hardware connected to service.pdf
Hankintasopimusluonnos.pdf
Automated Material handling solutions for Helsinki City Library.pdf

Allekirjoittajat
Nimi

Titteli

Romeo Pulli

Tekinen asiantuntija

Niina Lammi

Hankinta-asiantuntija

Risto Iisakka

ICT asiantuntija
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