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Päätös
Hankintajohtaja päätti hyväksyä Merplast Oy:n tarjouksen kolmeksi (3)
vuodeksi hinnaltaan halvimpana.
Lisäksi hankintaan kuuluu yhden vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.
Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Hankinnan arvioitu arvo on 400 000 euroa (alv 0 %) sopimuskauden aikana.
Päätöksen perustelut
Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 12.2.2016
päivättyyn tarjouspyyntöön H001-2016, Dnro HEL 2016-011758 Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 19.11.2015 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.3.2016. Määräaikaan mennessä saapui neljä
(4) tarjousta: ETRA Oy, Mediq Suomi Oy, Merplast Oy ja OneMed Oy.
Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.
Kaikki tarjoajat täyttivät vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on
asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä),
jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimPostiosoite
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mäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjoajan tarjous kohderyhmän
sisällä hylätty tarjouspyynnön vastaisena.
Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoaja sitoutuu tarjoamaan saman valmistajan tuotemerkkejä tarjouksessaan.
Tarjotut tuotteet kohderyhmissä: BE04 haavalaastari / 301419 / pos10 /
laastari kuitukangas pala ja BE04005/ laastari muovi / 002149/ pos 12
ja BE04005 / laastari muovi leikattu injektiolaastari / pos 13.
OneMed Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, koska OneMed
Oy tarjosi näihin eri valmistajan tuotetta kuin tarjouksessaan muihin tarjouspyynnön positioihin, mikä ei ollut tarjouspyynnön mukaan sallittua.
Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi OneMed Oy:n
tarjous on hylättävä kohderyhmissä: BE04 haavalaastari / 301419 /
pos10 / laastari kuitukangas pala ja BE04005/ laastari muovi / 002149/
pos12 ja BE04005 / laastari muovi leikattu injektiolaastari / pos13.
Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoaja sitoutuu jättämään suomenkieliset esitteet ja / tai tuotekuvastot kahtena (2) kappaleena, joihin
on merkitty tarjottava tuote/positio kyseisen tuotteen kohdalle. Lisäksi
tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoajan on merkittävä kaikkiin
näytteisiin positionumero(t), mihin tuotetta tarjotaan, tuotekoodi, (tilausnumero) ja toimittajan nimi.
ETRA Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, koska ETRA Oy
ei ollut jättänyt tarjouksessaan esitteitä eikä merkinnyt tuotteita näin ollen tarjouspyynnön mukaisesti.
Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi ETRA Oy:n
tarjous on hylättävä
Kaikkien muiden tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjousten vertailu
Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli alin hinta.
Tarjousten vertailu hintapisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että edullisimman laadulliset kriteerit täyttävän tarjouksen on tehnyt:
Merplast Oy.
Lisätiedot
Annika Turunen, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031772
annika.turunen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta
Otteet
Ote
Tarjouksen jättäneet

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta

Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet
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