Työkalut ja tarvikkeet puitejärjestelynä sekä hyllytyspalvelun tilaaminen
HKL järjesti tarjouskilpailun (47H20) puitejärjestelystä HKL:n käyttöön tulevien
työkalujen, kiinnitystarvikkeiden, kemikaalien ja muiden materiaalitarvikkeiden
hankinnasta sekä tarvikkeiden hyllytyspalvelusta HKL:n osoittamissa
hyllytyspisteissä. Puitejärjestelyyn valitaan 2-4 kokonaistaloudellisesti
edullisinta tarjousta jättänyttä tarjoajaa ja hyllytyspalvelu tilataan
kokonaistaloudellisesti edullisimmalta tarjoajalta.
Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä,
koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EUkynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 7.12.2020 Internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden
täydennysosassa 11.12.2020, 2020/S 242-599628.
Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun
kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen
määräaika oli 14.1.2021 klo 12:00.
Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin,
että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön
vähimmäisvaatimuksissa.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä kuusi (6) tarjoajaa:
-

Ahlsell Oy
ETRA OY
Onninen Oy
Promart Oy
TOOLS Finland Oy Tools Helsinki
Würth Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Tarjoajan soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan
edellytykset toimittaa työkaluja ja tarvikkeita sekä järjestää hyllytyspalvelu
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on
valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien
perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai
ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.
Soveltuvuustarkastuksen yhteydessä havaittiin, ettei tarjoaja TOOLS Finland
Oy Tools Helsinki ollut toimittanut tarjouspyynnön kohdassa Referenssit

vaadittuja tietoja. Tästä syystä TOOLS Finland Oy Tools Helsinki suljettiin pois
tarjouskilpailusta.
Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä
määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset.
Soveltuvuusvaatimusten tarkastamisen jälkeen, tarjousten vertailu suoritettiin
seuraavien tarjoajien kesken:
-

Ahlsell Oy
ETRA OY
Onninen Oy
Promart Oy
Würth Oy

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että
60% muodostui tuotekorin vertailuhinnan perusteella ja 40% volyymialennusten
vertailun perusteella. Tarjoukset annettiin tarjouspyynnön liitteenä olleella
tarjouslomakkeella.
Tuotekorin vertailuhinta muodostui tarjottujen tuotteiden hintojen ja HKL:n
tuotteille määrittelemien painoarvojen perusteella laskemalla yhteen tuotekorin
rivikohtaiset vertailuhinnat. Edullisimman vertailuhinnan saanut tarjous sai 60
pistettä. Muiden tarjousten vertailuhintapisteet laskettiin kaavalla (pienin
tuotekorin vertailuhinta / tarjouksen vertailuhinta) x 60 pistettä.
Volyymialennusten vertailussa absoluuttisia pisteitä sai volyymialennustasolle
annettujen alennusprosenttien perusteella niin, että
-

tason 1 (ostot 100.000 euroa tai enemmän) pisteitä sai seuraavasti:
0% = 0p, 1%= 3p, 2% = 5p, 3% = 7p, 4% = 10p
tason 2 (ostot 200.000 euroa tai enemmän) pisteitä sai seuraavasti:
0% = 0p, 1%= 3p, 2% = 5p, 3% = 7p, 4% = 10p
tason 3 (ostot 300.000 euroa tai enemmän) pisteitä sai seuraavasti:
0% = 0p, 1%= 3p, 2% = 5p, 3% = 7p, 4% = 10p
tason 4 (ostot 400.000 euroa tai enemmän) pisteitä sai seuraavasti:
0% = 0p, 1%= 3p, 2% = 6p, 3% = 10p.

Tarjoajien vertailupisteet laskettiin tuotekorin vertailuhinnan pisteiden ja
volyymialennuksen vertailun pisteiden summana. Tarjousten perusteella
vertailupisteet muodostuivat seuraavasti:
Yritys
Ahlsell Oy
ETRA Oy
Onninen Oy
Promart Oy
Würth Oy

Tuotekorin
hintavertailu
46,55
52,26
60,00
33,91
42,01

Volyymialennusten
Vertailupisteet
vertailu
32,00
78,55
40,00
92,26
40,00
100,00
15,00
48,91
40,00
82,01

Tarjouspyynnön mukaan puitesopimustoimittajiksi valittiin neljä (4) korkeimman
vertailupistemäärän saanutta tarjoajaa.
Tarjouksien tarjouskilpailun mukainen paremmuusjärjestys on:
Yritys
1.
2.
3.
4.

Onninen Oy
ETRA OY
Würth Oy
Ahlsell Oy

Tuotekorin Volyymialennusten
Vertailupisteet
hintavertailu
vertailu
60,00
40,00
100,00
52,26
40,00
92,26
42,01
40,00
82,01
46,55
32,00
78,55

Työkaluja ja tarvikkeita tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon
ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen
tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa
tavarahankinnoissa käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen
toimittajien kesken.
Hyllytyspalvelun toimittajaksi tulee valita tarjouspyynnön perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja.
Päätösehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsee työkalujen ja tarvikkeiden
puitesopimustoimittajiksi seuraavat toimittajat ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemään puitesopimukset HKL:n näiden toimittajien kanssa:
-

Onninen Oy
ETRA OY
Würth Oy
Ahlsell Oy

niin, että
-

puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimusten
allekirjoituksesta
tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden
optiokaudella
kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta
sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään
3.500.000,00 euroa (alv 0 %)
kokonaiskustannuksiltaan edullisimman toimittajan Onninen Oy:n kanssa
tehdään hyllytyspalvelusopimus HKL:n hyllytyspisteiden
tuotetäydennyksistä

Johtokunta sulkee tarjoajan TOOLS Finland Oy Tools Helsinki pois
tarjouskilpailusta.
Johtokunta oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään
optiokauden käyttöönotosta.

