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Pöyrylle ohjeistus, miten toimia, kussakin julkisen hankinnan vaiheessa, hankintalain
mukaisesti ilman valituksia markkinaoikeuteen.
Vuoteen 2016 mennessä on Suomen julkaistava uudistettu kansallinen hankinta
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ihme, että hankintalakia ei tunneta kovin hyvin niin hankintayksikön kuin
osallistuja/tarjoajakandidaatin puolellakaan.
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1

JOHDANTO

Julkisella sektorilla toimivalla yrityksellä tulisi olla selkeät ohjeet, miten julkisten
hankintojen kussakin vaiheessa tulisi toimia. Julkiset hankinnat ovat toimialakohtaisesti
pääpiirteittäin hyvin samankaltaisia ja noudattavat tiettyä kaavaa. Todellisuudessa
samankin toimialan sisällä toimintatavat tuntuvat kuitenkin olevan poikkeavia eikä
yhtenäistä selkeää ohjetta ole.

Ajatus

tälle

diplomityölle

syntyi

Pöyry

Finland

Oy:n

kolmen

ison

energiatuotantolaitoksen kokonaissuunnitteluprojektin (EPCM) johdosta, joissa olen
ollut

vuodesta

2011

lähtien

mukana

hankintainsinöörinä.

Laite-

ja

rakennusurakkahankinnat kyseisissä projekteissa osoittivat konkreettisesti julkisten
hankintojen monimutkaisuuden ja sen, että yhtä selkeää ohjetta hankintojen
läpiviemiselle ei ole. Hankintalaki on heikosti tunnettu ja lakia tuntevilta on vaikea
saada selkeää yksiselitteistä vastausta hankintalakia koskevissa kysymyksissä.
Pahimmassa tapauksessa hankintayksikön ja tarjoajaehdokkaan lakia tuntevan ja
tulkitsevan henkilön näkemys samasta asiasta saattaa erota hyvinkin radikaalisti. Koska
laki on loppukädessä aina tulkinnan varainen, olisi yrityksillä hyvä olla selkeät sisäiset
julkisia hankintoja koskevat hankintaohjeet, jotka ohjaavat miten hankinnan eri
vaiheissa tulisi toimia.

Julkisista hankinnoista on säädetty laissa seuraavin asetuksin: Finlex 614/2010
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista, Finlex 348/2007 Laki julkisista
hankinnoista ja Finlex 349/2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lisäksi Finlex 321/2010 ja
Finlex 322/2010 koskevat eduskunnan päätöksiä hankintalain Finlex 348/2007 ja Finlex
349/2007 muutoksista, jotka astuivat voimaan 1.6.2010.

Diplomityö on rajattu käsittämään julkisia hankintoja, joihin sovelletaan Suomen
viranomaisten säätämää erityisalojen hankintalakia 349/2007. Työn soveltavassa
osuudessa keskitytään kohdeyrityksen ydinliiketoiminta-aluetta koskevaan erityisalojen
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julkisiin hankintoihin. Erityisalojen hankintalakiin perustuen tullaan tämän diplomityön
pohjalta tekemään yritykselle yleinen julkisia hankintoja koskeva sisäinen hankintaohje.

1.1

Työn tavoitteet

Tässä diplomityössä muodostetaan Pöyry Finland Oy:n energialiiketoimintaryhmälle
toimintaohjeet, miten julkiset hankinnat tulisi hoitaa ohjeistetusti, hankintalakia
noudattaen,

hankinnan

suunnittelusta

ja

Hilma

-ilmoituksesta

lopulliseen

hankintasopimukseen. Työn pohjalta tehdyn hankintaohjeen on tarkoitus tulla yrityksen
sisäiseen käyttöön, jolloin sitä pystytään hyödyntämään projektista riippuen yleisenä
julkisten hankintojen ohjeena. Hankintaohjeesta tehdään ohjeistus insinööriltä
insinöörille, jolloin julkisten hankintojen parissa toimivien henkilöiden on helppo
käyttää sitä. Ohjeistuksen on tarkoitus olla helposti luettava ja siitä tulisi löytää selkeitä
vastauksia hankinnoissa askarruttaviin kysymyksiin. Lisäksi diplomityössäni on
tarkoitus avata lukijalle julkisten hankintojen tämän hetkistä tilannetta, esitellä julkisiin
hankintoihin liittyviä kriittisimpiä tekijöitä, sekä käydä läpi julkisten hankintojen eri
vaiheita.

1.2

Työn rakenne

Työ on jaettu kahteen osaan, josta ensimmäinen osa käsittelee julkisia hankintoja
yleisellä tasolla. Ensimmäinen osa sisältää työn yleisen esittelyn sekä luvut kaksi, kolme
ja neljä. Luvussa kaksi esitellään julkisia hankintoja yleisesti. Tarkoitus on tuoda esille
julkisten hankintojen luonne, esitellä julkisten hankintojen rajapinnat; milloin julkinen,
milloin erityisala, sekä esitellä tyypillisiä energia-alan julkisten hankintojen kohteita.
Luvussa kaksi annetaan lukijalle työkaluja projektien hankintojen arvioimiseen, jolloin
lukija tunnistaa, milloin kyseessä on julkinen hankinta. Luvussa kolme tarkastellaan
hankintailmoituksen perusrakennetta, tarkoitusta, täyttämistä ja erityisesti huomioitavia
asioita. Luvussa neljä esitellään ja käydään yleisesti läpi useimmiten esiintyvät julkisen
hankinnan hankintamenettelyt.
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Toisessa osiossa sovelletaan kirjoittajan julkisten hankintojen kokemuksia ja tietoutta.
Tässä osiossa muodostetaan yritykselle ohjeet koskien erityisalojen julkisia hankintoja
ja lopussa on työn johtopäätökset ja yhteenveto. Toinen osio sisältää luvut 5 - 10.
Luvussa viisi kerrotaan hankinnan läpiviennistä ja hankintaorganisaation rakenteesta
sekä

vastuualueista.

Tässä

osiossa

sovelletaan

yrityksen

ja

kirjoittajan

projektikokemuksia, sekä tarkastellaan keinoja vaikuttaa hankinnan laadukkaaseen
onnistumiseen. Luvussa kuusi kerrotaan, milloin tarvitsee noudattaa julkisten
hankintojen asettamaa lakia ja milloin ei. Tässä luvussa käydään läpi urakkatyypit,
kynnysarvot, ilmoitusajat ja miten hankinnan eri vaiheissa kuuluu mitenkin ilmoittaa ja
kenelle. Seitsemäs luku käsittelee tarjouspyyntöä ja sen sisältöä. Tässä luvussa
ohjeistetaan ja tehdään yleinen katsaus siihen, millä kriteereillä tarjouksia, sekä niiden
sisältöä saa hankintalain mukaisesti vertailla ja mitkä ovat vähimmäisvaatimukset
tarjouspyynnölle. Kahdeksas luku koskee hankinnan loppuun saattamista, päätöksen
tekoa ja siihen sisältyviä lain asettamien toimenpiteiden esittelyä. Tässä luvussa
käydään läpi hankintasopimuksen tekeminen ja ilmoitus hankintapäätöksestä sekä
hankinta-asiakirjojen julkisuutta koskevat pykälät.

Luvussa yhdeksän pohditaan

julkisten hankintojen tarpeellisuuttaja ja tämän hetkistä tilaa. Viimeinen luku
kymmenen sisältää diplomityöni yhteenveto -osuuden.
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2

JULKISET HANKINNAT

Julkinen ja hankinta termeinä määritellään kirjassa Hankintojen kilpailuttaminen ja
sopimusehdot seuraavasti (Pekkala et al. 2010, 21):

”Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä
rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla” ja ”Hankinnalla tarkoitetaan
sellaisen kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä, jossa ostajana on hankintayksikkö
ja myyjänä yritys tai muu toimittaja ja jossa sovitaan tavaroiden hankinnasta, palvelun
suorittamisesta tai urakan teettämisestä taloudellista vastiketta vastaan.”.

Julkisia hankintayksiköitä ovat valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja niiden
omistamat yhteisöt sekä kaikki organisaatiot, joiden omistuksesta puolet tai enemmän
on edellä mainittujen organisaatioiden hallussa. Laki koskee myös mitä tahansa
hankintaa, jonka rahoituksesta julkisen sektorin osuus on puolet tai enemmän, mukaan
lukien yksityiset yritykset.

Suomen julkisten hankintojen sääntely perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin
direktiiveihin

sekä

Maailman

kauppajärjestön

(WTO)

julkisten

hankintojen

GPA-sopimukseen (Kuusniemi-Laine et al. 2008, 14). Sopimus asettaa puitteet sille,
mitä sopimuksen allekirjoittaneet tahot voivat omissa säädöksissään määrätä
hankintojen kilpailuttamisesta. EU:n hankintadirektiivi asettaa puitteet sille, mitä
menettelyitä EU-jäsenvaltiot voivat omissa kansallisissa hankintalaeissaan säätää.
Menettelytavat säädetään kansallisesti EU-direktiivien puitteissa. Lisäksi kansallisen
lainsäätäjän tulee huomioida EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka kanssa
lainsäädäntö ei voi olla ristiriidassa. (Ukkola 2013, 2-3)
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Kuva 1. Julkisten hankintojen sääntely (Ukkola 2013, 2)

Julkiset hankinnat voidaan jakaa kahteen kategoriaan perustuen EU:n direktiiveihin ja
Suomen lainsäädäntöön. Julkisista hankinnoista on säädetty direktiivi 2004/18/EY ja
kansallinen laki Finlex 2007/348 koskemaan julkisia hankintoja, sekä direktiivi
2004/17/EY ja kansallinen laki Finlex 2007/349 koskemaan erityisalojen julkisia
hankintoja. Erityisalojen lainsäädännön piiriin kuuluvat vesi- ja energiahuollon, sekä
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat yksiköt. Lailla Finlex 321/2010 ja Finlex
322/2010 on eduskunnan päätöksen mukaisesti muutettu ja tietyiltä osin lisätty lakien
Finlex 2007/348 ja Finlex 2007/349 säädöksiä ja sisältöä.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotuksen uudesta julkisia hankintoja
koskevasta direktiivistä KOM(2011) 896. Ehdotus perustui laajaan tausta-aineistoon,
jossa oli mukana oikeudellisia, taloudellisia sekä empiiristä aineistoa. Direktiivi on
hyväksytty EU-parlamentissa 15.1.2014. Uudet direktiivit 2014/24/EU ja 2014/25/EU
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(erityisalat) kumoavat aiemmat asetukset vuodelta 2004 ja ne on tarkoitus saattaa
uudistetuksi hankintalaiksi kansallisesti Suomessa vuoden 2016 kevääseen mennessä.
Hankintalainsäädännön valmistelua varten on asetettu ohjausryhmä ja pienempi
valmisteluryhmä työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Suurimpana muutoksena on
sääntelyn yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, ympäristö- ja sosiaalisten
näkökohtien huomioiminen, pk-yritysten aseman parantaminen sekä valvonnan
parantaminen. Tärkeimpänä uudistuksena on pyritty vähentämään nykyisen direktiivin
tulkinnanvaraisuutta tuomalla useisiin kohtiin lisämateriaalia ja informaatiota
yksityiskohtaisemmin. (Pikkuparlamentti 2013)

Tässä diplomityössä keskitytään pääosin erityisalojen lainsäädäntöön ja sen
soveltamiseen kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Hankintalaki ja erityisalojen
hankintalaki eroavat hieman toisistaan, erityisaloilla lainsäädäntö on yleisesti kansallista
hankintalakia hieman löyhempi.

Hankintalaki edellyttää, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään hankintatoimen
siten,

että

hankintoja

voidaan

toteuttaa

mahdollisimman

taloudellisesti

ja

suunnitelmallisesti, sekä mahdollisimman tarkoituksen mukaisina kokonaisuuksina
ympäristönäkökohdat huomioiden.

Julkisissa hankinnoissa on lisäksi noudatettava

hyvän hallinnon periaatetta ja huomioitava EU:n perustamissopimuksen mukaiset
yleiset periaatteet kuten tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, avoimuus ja
suhteellisuuden noudattaminen. (Hytönen et al. 2010, 30) Toisin sanoen julkiset
hankinnat on suoritettava sellaisilta toimittajilta, jotka tarjoavat ne kaikkein
taloudellisimmin (ns. kokonaistaloudellisesti halvin) ottaen huomioon laadun,
toimitusvarmuuden,

luotettavuuden

ja

palvelun.

Hankintatoimen

tavoitteena,

hankinnasta riippuen, on saada kaikille hankintakokonaisuuksille 3-5 kilpailukykyistä
tarjousta.
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2.1

Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin oli vuonna 2013
noin 201,3 miljardia euroa. Julkisten hankintojen HILMA -ilmoitusjärjestelmässä
ilmoitettujen hankintojen osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2013 oli noin 12,2 %,
josta tavarahankintojen osuus noin 5,9 miljardia euroa, palveluhankinnat noin 12,4
miljardia euroa ja rakennusurakat noin 6,3 miljardia euroa. Taulukossa 1 on esitetty
laskentataulukko

hankintojen

prosentuaalisesta

osuudesta

Suomen

bruttokansantuotteesta.

Taulukko 1. Julksiten hankintojen osuus suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2013

Hankintailmoitukset 1.1.2012 - 31.12.2012

Palvelut
Rakennusurakat
Tavarat
Muut hankinnat
Yhteensä

Arvo (€)
Osuus (%)
12 363 579 647
50,4 %
6 252 783 014
25,5 %
5 902 415 960
24,1 %
48 701 000
0,2 %
24 518 778 621

100 %

Julkaistujen ilmoiotusten kokonaismäärä (€)
24 567 479 621
Suomen bruttokansantuote vuonna 2012
201 300 000 000
Julkisten hankintojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta (%)
12,2 %

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 HILMA -ilmoitusjärjestelmässä ilmoitettujen ilmoitusten
yhteenlaskettu arvo oli noin 120 miljardia euroa. Tämä summa on pääosin jakautunut
rakennusurakoiden (33 %) ja palvelu-urakoiden kesken (48 %). Seuraavissa taulukoissa
kaksi ja kolme on esitetty ilmoitusten euromääräinen summa sekä montako kappaletta
ilmoituksia on julkaistu vuodesta 2008 vuoteen 2013 (Julkisten hankintojen
ilmoituskanava Hilma). Kuvista kaksi ja kolme, nähdään, miten hankinnat ovat
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jakautuneet ilmoitustyypeittäin, hankintayksiköittäin ja hankintalajeittain vuodesta 2008
vuoteen 2013. Erityisalojen osuus kaikista julkaistuista ilmoituksista on ollut vain noin
3 %. Pieni prosentuaalinen osuus johtuu asetetusta suuresta kynnysarvosta.
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Kuva 2. Julkisten hankintojen jakautuminen euromääräisesti yhteenlaskettuna vuodesta 2008
vuoteen 2013
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Kuva 3. Julkisten hankintojen jakautuminen kappalemääräisesti yhteenlaskettuna vuodesta 2008
vuoteen 2013
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Taulukko 2. Julkiset hankinnat euroina vuodesta 2008 vuoteen 2013
[€]
Kansallinen hankintailmoitus
EU-hankintailmoitus
EU-hankintailmoitus, erityisalat
EU-ennakkoilmoitus
EU-jälki-ilmoitus
EU, jälki-ilmoitus, erityisalat
Suorahankinta
Julkaistujen ilmoitusten kokonaismäärä

2008

2009

6 034 640 654 4 956 230 079
2 911 771 213 4 345 831 783
628 152 000
462 315 000
912 450 710 1 982 854 000
3 044 972 118 6 171 124 033
435 563 413 1 037 399 102
(ei ilmoitettu) (ei ilmoitettu)
13 967 550 108 18 955 753 997

2010

2011

2012

2013

6 799 551 162
5 342 243 867
502 787 000
1 053 428 600
5 802 421 744
673 341 538
470 624 154
20 644 398 065

5 824 586 227
4 109 375 859
481 785 000
982 580 031
6 237 228 392
1 231 946 109
223 136 528
19 090 638 146

8 060 435 483
5 249 686 396
819 250 000
1 129 321 000
5 947 182 110
1 355 652 674
623 060 079
23 184 587 742

6 876 851 360
5 981 527 393
631 230 000
1 395 106 000
7 843 648 771
1 160 845 393
497 369 782
24 386 578 699

Valtion viranomaiset ja liikelaitosket
Kunnat, kuntayhtymät ja muut aluetason
viranomaiset
Muut hankintayksiköt

4 119 122 958

1 522 748 844 2 630 005 173 1 255 582 199

1 429 610 143

1 155 628 089

5 129 207 210

9 467 197 286 9 671 028 286 9 068 366 651 10 936 989 042

8 735 886 686

4 719 219 940

7 965 807 867 8 343 364 606 8 766 689 296 11 009 256 686

10 766 911 069

Tavarat

1 545 604 578

Palvelut

4 223 728 006

3 961 210 366

Rakennusurakat
Muut hankinnat

3 754 848 693
50 382 590

1 893 056 2 577 024 480 2 661 501 539

2 036 830 407

5 902 415 960

7 915 898 619

12 363 579 647

3 871 159 405 3 833 815 562 4 339 682 279 5 391 839 072
38 950 300
39 340 492
33 257 399
44 057 798

6 252 783 014
48 701 000

619 401 495 6 259 319 511

Taulukko 3. Julkiset hankinnat kappalemäärittäin vuodesta 2008 vuoteen 2013
[kpl]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kansallinen hankintailmoitus
EU-hankintailmoitus
EU-hankintailmoitus, erityisalat
EU-ennakkoilmoitus
EU-jälki-ilmoitus
EU,jälki-ilmoitus, erityisalat
Suorahankita
Julkaistujen ilmoitusten kokonaismäärä

13 988
2 589
259
489
2 134
254
(ei ilmoitettu)
19 713

14 717
2 944
256
515
2 290
184
(ei ilmoitettu)
20 906

12 484
3 181
278
605
2 515
175
108
19 346

11 533
3 287
298
642
2 662
216
222
18 860

11 400
3 396
338
588
2 487
242
232
18 683

11 016
3 525
418
716
2 625
232
293
18 825

Valtion viranomaiset ja liikelaitosket
Kunnat, kuntayhtymät ja muut aluetason
viranomaiset
Muut hankintayksiköt

3 978

2 822

2 189

1 789

1 613

1 311

11 362

12 962

11 873

10 935

10 933

8 663

4 373

5 122

5 284

6 136

6 214

6 409

Tavarat
Palvelut
Rakennusurakat
Muut hankinnat

6 694
6 411
3 473
258

6 798
6 985
3 912
222

5 559
6 360
3 842
182

4 812
5 716
3 755
128

4 481
5 831
3 705
137

5 988
8 484
4 290
153

Varsinaisia ilmoituksia

17 325

18 432

16 548

15 760

15 722

15 675

Edellä esitetyistä luvuista ja kuvaajista voidaan kuitenkin kokonaisuutena päätellä, että
julkisilla hankinnoilla on erittäin suuri taloudellinen merkitys; suunnitelmallisella ja
ammattimaisella hankintapolitiikalla luodaan edellytyksiä tarjonnan ja kilpailun
lisääntymiseen, sekä tehostetaan markkinoiden toimintaa. Julkisilla hankinnoilla
voidaan edistää innovaatiotoimintaa, tämä vaikuttaa erityisesti nuoriin, kasvaviin
toimialoihin. Innovatiivisia julkisia hankintoja ovat muun muassa innovatiivisten
tuotteiden ja palvelujen hankinta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevat ns.
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esikaupalliset hankinnat sekä toimenpiteet, joilla yksityisiä hankintoja kehitetään
innovaatiomyönteisemmiksi.

2.2

Erityisalojen julkiset hankinnat

Erityisalojen hankintalakia sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja
postipalveluita

tarjoavien

suunnittelukilpailuihin

sekä

yksiköiden

tavara-

rakennusurakoihin.

ja

Lain

palveluhankintoihin,

soveltamiseen

vaikuttaa

ensinnäkin hankintayksikön julkinen luonne ja toimiala. Myös hankinnan kohteen on
liityttävä

toimintaan,

jota

erityisalojen

hankintalaki

koskee.

Erityisalojen

kilpailuttamismenettelyjen sääntely perustuu siihen, että on haluttu säädellä sellaisten
yksiköiden hankintoja, jotka hoitavat luonteeltaan julkista palvelutoimintaa ja jotka
kilpailun puuttumisen vuoksi tavalla tai toisella hyötyvät monopolinluonteisesta
asemastaan. (Pekkala et al. 2010, 592-594)

Erityisalojen julkiset hankinnat on jaoteltu sopimustyypeittäin karkeasti kolmeen eri
kategoriaan: Tavara- ja palveluhankinnat, rakennusurakat ja suunnittelukilpailut. Alla
taulukossa on esitetty julkisten hankintojen erityisalojen EU-kynnysarvot ylittävien
soveltamisalojen euromääräiset summat perustuen Maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja

koskevassa

sopimuksessa

sovittuihin

kynnysarvoihin.

(Erityisalojen

hankintalain 12 §) Kynnysarvot kertovat, milloin erityisaloilla on noudatettava julkisiin
hankintoihin liittyvää erityisalojen hankintalakia ja milloin ei (Finlex 2007/349).
Kynnysarvot tarkastetaan kahden vuoden välein. Viimeisin tarkastus on suoritettu
vuodelle 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta.

Taulukko 4. Erityisalojen hankintalain mukaiset kynnysarvot 2014

Hankintalaji

Kynnysarvo (alv 0%)

Tavara ja palveluhankinnat

414 000 €

Rakennusurakat

5 186 000 €

Suunnittelukilpailut

414 000 €
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Erityisalojen hankintalakia ei sovelleta lainkaan EU-kynnysarvot alittaviin hankintoihin.
Tästä syystä erikoisaloilla ei ole ollut tarpeen säätää erillistä kansallista kynnysarvoa.
(Pekkala et al. 2010, 593)

Harkittaessa, tuleeko hankinnassa soveltaa hankintalakia, ovat poikkeustapaukset
tutkittava aina tapauskohtaisesti. Yleisistä hankintoja koskevista poikkeuksista on
säädetty hankintalaissa 7§:ssä ja erityisalojen hankintalain 17§:ssä. Julkiset hankinnat,
joihin ei tarvitse soveltaa kynnysarvosta huolimatta hankintalakia on jätetty kokonaan
kilpailuttamissääntelyn ulkopuolelle. Tällaisia hankintoja voidaan kilpailuttaa omaa
harkintakykyä ja menettelyä soveltaen. Poikkeuksellisia julkisia hankintoja ovat
esimerkiksi salaiset hankinnat sekä puolustusmateriaalihankinnat, joista on annettu oma
direktiivinsä ja kansallinen lakinsa. (Pekkala et al. 2010, 40)

Toisena esimerkkinä poikkeuksellisesta julkisrahoitteisesta hankinnasta voidaan pitää
professori Pekka Himasen ja professori Manuel Castellsin johtamaa tutkimusraporttia
’Kestävän kasvun malli, globaali näkökulma’. Tutkimuksen tilaajana on toiminut
Valtioneuvoston kanslia ja sopimuksen lopullinen arvo on ollut 1 050 000 euroa (alv
0 %). Julkisuudessa on paljon kirjoiteltu kyseiseen tutkimukseen liittyen, onko
hankintayksikkö toiminut oikein päätyessään suorahankintaan?

Viitaten 7.7.2012

julkaistun ilmoituksen 2012/S 25-040206 (Liite 2, Tenders electronic daily ”TED” palvelu) kohtaan II.1.4) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista) ja
IV.1) Menettelyn luonne voidaan hankintalain 18§:n 1 momentin kohdan 5) tästä
hankinnasta tehdä suorahankintasopimus, kuten on toimittu. Kyseinen hankinta on
rahoitettu usean tahon toimesta ja tutkimuksen lopullinen raportti ei ainoastaan palvele
valmistuttuaan hankintayksikköä, vaan on yleisesti kaikkien kansalaisten saatavissa ja
hyödynnettävissä.

2.3

Ennakoidun arvon laskeminen

Hankinnan arvon laskentaa koskevia säännöksiä sovelletaan sen arvioimiseksi, pitääkö
hankinnassa soveltaa EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailuttamismenettelyä,
kansallisen kynnysarvon mukaista menettelyä vai jääkö hankinnan ennakoitu arvo
hankintalain soveltamisrajojen ulkopuolelle (Pekkala et al. 2010, 83-84). Hankinnan
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arvoa laskettaessa on huomioitava tai arvioitava hankinnan mahdollinen suurin hinta
huomioiden kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja hankintaan sisältyvät optiot.

Hankalana tilanteena voidaan pitää rajatapauksia, jolloin hankintayksikön ratkaistavaksi
jää ylittääkö hankinnan arvioitu kokonaisarvo hankintalain määrittelemän kynnysarvon
vai ei. Jos ilmenee, että arvio oli väärä, hankintayksikkö voi välttää seuraamukset vain,
jos se voi osoittaa arvion olleen perusteltu ja objektiivisesti tarkasteltuna oikea
hankinnasta ilmoitettaessa (Pekkala et al. 2010, 85). Ennakoitu arvo on laskettava
ilman arvonlisäveroa ja kaikki mahdolliset erillisosat mukaan huomioituna. Hankinnan
pilkkominen on ehdottomasti kiellettyä pelkän hinnan alennuksen tavoitteena. Tästä
löytyy markkinaoikeudessa käsiteltyjä tapauksia esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisu
MAO:330/09 koskien muun muassa hankinnan kokonaisarvoa ja hankintailmoituksen
laiminlyömistä.

Rajatapauksissa on suositeltavaa toimia ja kilpailuttaa hankinta

julkisen hankintalain mukaisesti. Mikäli saatujen tarjousten arvo jää kuitenkin alle
kynnysarvon, on markkinaoikeudessa tähän liittyviä tapauksia, missä on valitettu, mutta
valitus on jätetty markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.
Esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisusta MAO:446/13 liittyen Helsingin seudun
liikenteen löytötavarapalveluiden kilpailutuksesta tulleeseen valitukseen annetussa
päätöksessä on todettu kohdan markkinaoikeuden ratkaisu seuraavaa:

”.. hankinnan kokonaisarvo on jäänyt alle erityisalojen hankintalain 12 §:ssä
tarkoitetun EU-kynnysarvon, joka on ollut hankintailmoituksen julkaistavaksi
toimittamisen hetkellä tavaroita ja palveluita koskevien hankintojen osalta 400.000
euroa. Valitus on siten jätettävä hankintalain 9 §:n 2 momentin ja erityisalojen
hankintalain 1 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana
tutkimatta.”

Toinen hankala esimerkkitapaus on tilanne, jossa ei kyetä selvästi määrittelemään, onko
kyseessä tavarantoimitus vai rakennusurakka. Tällä on merkitystä mm. kynnysarvoihin,
CPV

-koodeihin,

vaadittuihin

todistuksiin,

hankintamenettelyn

valintaan

jne.

Lähtökohtaisesti tulisi pystyä arvioimaan, mikä osuuksista hankittavassa urakassa on
suurin. Esimerkkinä putkiston hankinta: mikäli materiaalin osuus on suurempi kuin
asennuksen osuus, on kyseessä tällöin tavarahankinta, mikäli asennuksen osuus on
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suurempi kuin hankittavan materiaalin, kyseessä on tällöin rakennusurakka. (Vertaa:
TED, hankintailmoitus 2014/S 067-115629 ja 2012/S 111-184758)

2.4

Tyypillisten energiantuotantoinvestointien esittely

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) helmikuussa 2014 julkaiseman tiedotteen mukaan
teollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2013-2014 ovat kääntyneet laskuun. Vuonna
2012 kasvua oli vielä jonkin verran, joskin kasvu jäi selvästi alle 2000 luvun
keskimääräisten investointien. Vuonna 2013 vähennystä investoinneissa syntyi noin 10
%. Vuonna 2014 teollisuuden kiinteiden investointien on arvioitu edelleen laskevan
noin 3,2 miljardiin euroon. Tehdasteollisuuden investoinnit tulevat vuonna 2014
keskittymään tiedustelun perusteella vanhan tuotantokapasiteetin korvaamiseen.
Suunnitelluista

investoinneista

37

%

on

korvausinvestointeja,

29

%

laajennusinvestointeja ja 26 % rationalisointi-investointeja. Tiedotteessa todetaan myös
tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan supistuneen oleellisesti, mikä on uusien tuotteiden
markkinoille saattamisen kannalta huolestuttavaa. Elinkeinoelämän keskusliiton
suorittaman investointitiedustelun ennusteen mukaan investointiaste Suomessa tänä
vuonna 2014 vähän alle 12 %, mikä on Länsi-Eurooppaan keskiarvoa matalampi
lukema.

”Energia-alan investoinnit jatkuvat edelleen melko vilkkaina vuosina 2012–2014”,
todetaan tiedotteen tiivistelmän kolmannessa kappaleessa. Tehdasteollisuuden ja
energiantuotannon yhteenlaskettujen investointien ennustetaan olevan alkaneena vuonna
vajaat 5,3 miljardia euroa (vuonna 2013 vajaat 4,7 miljardia euroa). Vuoden 2012
energiahuollon investoinnit olivat tilastokeskuksen mukaan 1,8 miljardia euroa.
Kuluvana vuonna investoinnit nousisivat entisestään hieman ja niiden arvo olisi
tiedustelun perusteella vähän yli 2,0 miljardia euroa. Tätä voidaan pitää suhteellisen
hyvänä lukuna, sillä vuonna 2013 sähkön markkinahinta on pysytellyt suhteellisen
alhaalla, mikä on osaltaan johtanut voimalaitosinvestointien lykkääntymiseen
(Elinkeinoelämän Keskusliitto 2014).
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Taulukko 5. Teollisuuden kiinteät investoinnit (Elinkeinoelämän Keskusliitto. 2014)

Tässä työssä tyypillisellä energiantuotantoinvestoinnilla tarkoitetaan investointia
energiantuotantoon; sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä lämmön erillistuotanto.
Tämän diplomityön esimerkkitapauksena ja innoittajana toimii työn teettäneen
yrityksen Pöyry Finland Oy:n kaksi suurta voimalaitostoteutushanketta. Molemmat
voimalaitokset

toimitetaan

asiakkaille

kokonaissuunnitteluprojekteina

(EPCM)

sisältäen: suunnittelun, hankinnat, rakentamisen ja projektin johtamisen. Kyseisten
voimalaitoshankkeiden kaikissa erityisalojen hankintalain kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa on tullut noudattaa erityisalojen hankintalakia, joten hankinnat on
kilpailutettu hankintalakia noudattaen.

Kyseisten hankkeiden molemmat voimalaitokset toimitetaan pääkaupunkiseudulle;
toinen Järvenpäähän ja toinen Vantaalle. Molemmat voimalaitokset tuottavat sähköä ja
lämpöä paikallisen energiatoimijan jakeluverkkoon. Alla on listattu laitosten pääarvoja:

Järvenpään biovoimalaitos:
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·

Yli 80 % biopolttoaineita; metsätähdehake, metsäteollisuuden sivutuotteet ja
turve

·

Sähköä 130 GWh/a

·

Lämpöä 280 GWh/a

·

Suurimmat laitehankinnat:
Ø Kattilat
Ø Höyry turbiini
Ø Polttoaineen käsittely

Kuva 4. Fortum Power & Heat – Järvvenpään voimalaitos

(http://www.fortum.com/countries/fi/kampanjat/kaukolampo/lahilampo/pages/biovoima
laitos.aspx 23.10.2013)

Vantaan jätteenpolttolaitos:
·

Syntypaikkalajiteltua jätettä 320 000 t/a

·

Sähköä 600 GWh/a

·

Lämpöä 920 GWh/a

·

Suurimamt laitehankinnat:
Ø Jätekattilat
Ø Savukaasujen pudistus
Ø Kaasuturbiini
Ø Pakokaasukattila
Ø Höyryturbiini
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Kuva 5. Vantaan Energia Oy - jätteenpolttolaitos

(http://www.vantaanenergia.fi/fi/TietoaKonsernista/PublishingImages/lehtikuva.jpg
23.10.2013)

2.4.1 Energia- ja ympäristötehokkuus julkisissa hankinnoissa
Jo hankintalain Finlex 2007/348 2§:n 1 momentin mukaan julkisissa hankinnoissa on
huomioitava ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mukaan. Tulevaisuudessa julkisia
hankintoja tehtäessä laadullisena vertailukriteereinä tulee lähes varmasti yhä useammin
esiintymään mm. seuraavat tekijät: hiilidioksidipäästöt, hiilijalanjälki, energian kulutus,
valittava polttoaine, lämmitystapa, rakennusten erikoisvaatimukset sekä erilaiset
elinkaarilaskelmat. Lisäksi lähitulevaisuudessa hankintojen sosiaalisista näkökulmista
tullaan varmasti käymään aktiivista keskustelua (Ukkola et al. 2013). Ainakaan tällä
hetkellä hankintalaki ei velvoita kaikissa tapauksissa hankintayksikköä ostamaan
halvinta, vaan mahdollisuuksien mukaan voidaan esimerkiksi suhteellisia painotuksia
antaa edellä mainituille kriteereille. Näin on myös määritelty uusissa Euroopan Unionin
hankintadirektiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU. Se, miten laadullisia kriteereitä
vertaillaan objektiivisesti keskenään, on asia erikseen.
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Pelkällä hinnalla vertailtaessa on lähes mahdotonta saavuttaa kovinkaan energia – ja
ympäristötehokasta hankintaa, toisaalta tämän hetkisessä laskevassa taloustilanteessa
kamppailevien hankintayksiköiden on monesti kiinnitettävä suurimmalla painoarvolla
juurikin hintakomponenttiin. Tähän voisi puuttua kansallisesti säädettävä, julkisiin
hankintoihin vaikuttava laki energiatekniikasta ja ympäristötehokkuudesta. Esimerkiksi
tietyissä voimalaitoshankinnoissa voisi soveltuvin osin edellyttää tiettyä hyötysuhdetta,
vaatia jotakin prosentuaalista tuotettua energiamäärää mm. uusiutuvilla energioilla tai
asettaa hankintalainpuitteessa päästötavoitteita. Tämän tulisi tietysti olla linjassa
päästökauppadirektiivien kanssa, joka on tällä hetkellä keskeisin energiamarkkinoiden
käyttäytymistä ohjaava säädös. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 9)

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt Suomelle pitkänaikavälin ilmasto- ja
energiatavoitteita siten, että vuonna 2008 asetetut kansalliset tavoitteet kyetään
täyttämään vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2013 päivitetyissä tavoitteissa on mainittu
mm. öljyn kokonaiskulutuksen vähentämistä vuoden 2013 24 prosentista alle 17
prosenttiin, vähentäen mm. liikenteen, asumisen ja energiantuotannon päästöjä. Lisäksi
on mainittu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 80 prosenttia vuoteen 2050
mennessä. (Valtiovarainministeriö 2013, 40). Jotta näihin tavoitteisiin päästään, olisi
syytä myös kansallista hankintalakia uudistaa konkreettiseen suuntaan. Valintoja tulisi
pyrkiä ohjaamaan entisestään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhä enemmän
materiaalien ja energian vähentämiseen, sekä helpottaa innovatiivisten hankintojen
toteuttamista vähintäänkin kunta- ja valtionsektorin osalta. Tällä hetkellä hankintojen
hankaluus ja niiden huono tuntemus ovat omiaan edistämään pelkällä hinnalla
ostamista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 43)

Erityisalojen hankintalaissa Finlex 2007/349 41§:ssä on pyritty määrittelemään, mitä
voivat

olla

hankinnassa

ympäristöominaisuuksia

koskevat

tekniset

eritelmät,

esimerkkinä on mainittu mm. ympäristömerkintä. Ympäristömerkinnällä voidaan
osoittaa täytettävän tietyt määritellyt ympäristövaatimukset, kuitenkin huomioiden
myös muut osoitukset, kuten luotettavien ja tunnustettujen tahojen laatimat erilliset
tekniset raportit ympäristövaatimusten täyttymisestä. Edellytykset ympäristömerkin
käytöstä on esitetty tyhjentävästi 41§:ssä:
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Edellytyksenä ympäristömerkin perusteiden tai niiden osien käyttämiselle on, että:

1) eritelmät soveltuvat hankintasopimuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksien määrittämiseen;

2) merkkiä koskevat vaatimukset kehitetään tieteellisen tiedon pohjalta;

3) kaikki

asianomaiset

tahot,

kuten

viranomaiset,

kuluttajat,

valmistajat,

vähittäiskaupan edustajat sekä ympäristöjärjestöt, ovat voineet osallistua merkin
laatimiseen; sekä

4) merkki on kaikkien osapuolten saatavilla.

Energiatehokkuutta ja energiankulutusta sekä niistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
on tutkittu kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamassa
projektissa 2007 koskien julkisten hankintojen vaikutusta energiankulutukseen ja
kasvihuonekaasupäästöihin. Loppuraportti koostuu kahden taustaselvityksen tuottamista
tuloksista. Tilaajana ja kilpailuttajana on toiminut yhteistyössä Motiva Oy ja Efeko Oy.

Ensimmäisen taustaselvityksen ”Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa” on laatinut
Pöyry Building Services Oy. Selvityksessä on tutkittu julkisen sektorin tavara- ja
palveluhankintojen

aiheuttamia

vuotuisia

energiakulutusta

ja

siitä

aiheutuvia

kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikutuskeinoja joilla energiankäytön tahokkuutta
voitaisiin parantaa. Energiankulutuksen säästökeinoja valtion sähkön hankinnassa on
analysoitu selvityksen kappaleessa seitsemän. Lähtötietoina selvityksessä on käytetty
Hanselilta saatua tietoa. Selvityksessä todetaan, että energianhankinnassa ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa energiankäytöntehokkuuteen vaan suurin vaikutus saavutetaan
kiinnittämällä huomiota polttoaineiden valintaan. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty
kaukolämmityksen hankinta, koska lämmönhankkija ei voi käytännössä vaikuttaa
kaukolämmöntoimittajan tuottaman energian ympäristöprofiiliin. Kaukolämmöstä
toiseen lämmitysmuotoon vaihtaminen ei ole yleensä taloudellista, todetaan
energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa selvityksen sivulla 42.
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Toisen taustaselvityksen on laatinut 2007 Tampereen Teknillisen Yliopiston Rakennus
tuotannon ja -talouden laitos. Tutkimuksen keskeisenä havaintona voidaan pitää eri
kiinteistöjen oikeanmukaista käyttöä ja hallintaa. Suunnitelmallisella ja avoimella
kanssakäymisellä kiinteistön omistajan/omistajien, isännöinnin, huollon ja lämmön
toimittajan

välillä

voidaan

saavuttaa

merkittäviä

energiasäästöjä.

Kiinteistön

automaation tulee olla toimivaa ja sitä tulee seurata, sekä tarvittaessa reagoida
muutoksiin. Tässä pääosaa näyttelee kiinteistöstä ajan tasalla oleva huoltoyhtiö ja
isännöintiorganisaatio,

jonka

tulee

käydä

riittävää

vuoropuhelua

kiinteistön

omistajan/omistajien kesken. Mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuteen on
esimerkiksi ESCO -hankkeet ja yleensä tässä vaaditaan hyvin aktiivista isännöintiä.
Kaiken takana on kuitenkin suunnitelmallinen budjetointi ja seuranta, sekä taloteknisten
järjestelmien kokonaisvaltainen hallinta.
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3

HANKINTAILMOITUS

Hankintalain 35§:n ja 68§:n, sekä erityisalojen hankintalain 23§:n mukaisesti
hankintayksikön

on

ilmoitettava

julkisesti

hankinnasta

Hilma

-portaalissa

(www.hankintailmoitukset.fi). Hilma on Työ- ja elinkeinoministeriön määräämä taho,
joka hallinnoi ja julkaisee Suomessa julkaistavia hankintailmoituksia, Hilma -portaalia
ylläpitää Edita. Järjestelmä vaatii maksuttoman rekisteröitymisen ja tunnusten luomisen,
jonka jälkeen ilmoituksia pystyy laatimaan. Palvelu rekisteröi kaikki sinne luodut
ilmoitukset, arkistoi ne ja säilyttää luonnokset mahdollista muokkausta ja lähetystä
varten. Järjestelmään voi ladata myös ilmoitukseen kuuluvia liitetiedostoja. (Hannonen
2012,

68-69)

Liitteessä

1

on

esimerkkinä

hankintailmoitukseen

ladattavasta

lomakkeista, jotka pyydetään täydentämään ja toimittamaan osallistumishakemusten
yhteydessä.

Ilmoitusportaalia ylläpitävä Edita lähettää EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset
EU:n viralliseen lehteen ja sitä kautta myös EU:n verkkotietopalvelu TED:iin (Tenders
Electronic Daily). TED -palvelu sisältää kaikki Euroopan talousalueella julkaistavat
EU-kynnysarvot

ylittävät

hankintailmoitukset.

Ilmoituksista

käännetään

lyhyt

tiivistelmä otsikkotasolla muille EU:n virallisille kielille. (Itä-Suomen Yliopisto 2013,
46). Huomioitava on, että EU:n verkkotietopalvelu TED:iin ei siirry Hilman yhteydessä
ladatut liitetiedostot.

Kuten edellä mainitaan, vastuu ilmoittamisesta on aina hankintayksiköllä, ja sen tulee
seurata, että HILMA -järjestelmään ladattu ilmoitus siellä myös julkaistaan. Kun
ilmoitus on kyseisessä järjestelmässä julkaistu, voi hankintayksikkö informoida tästä
potentiaalisia osallistujaehdokkaita ja julkaista ilmoituksen myös muualla. Tähän
hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole lainmukaista velvoitetta (Hannonen 2012, 59).
Potentiaalisten osallistujien informoiminen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen
on hankintayksiköille erittäin suotuisaa, sillä kaikki toimijat eivät seuraa julkisten
hankintojen ilmoittamisen portaalia.
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Yleisenä ohjeena voidaan todeta, että hankintailmoitus olisi hyvä pitää mahdollisimman
yksinkertaisena ja pyrkiä ilmoittamaan vain hankinnan ja menettelyn kannalta oleelliset
tiedot. Mikäli hankintailmoitukseen kasataan paljon raskasta, epäselvää ja vaikeasti
ymmärrettävää tietoa, saattaa monelta potentiaaliselta yritykseltä jäädä hankintailmoitus
kokonaan noteeraamatta tai hankintailmoituksen oleellinen sisältö saattaa hukkua
kaiken

muun

oheisen

tiedon

joukkoon.

Hankintailmoitus

on

kuitenkin

pätemisjärjestyksessä ennen tarjouspyyntöä. Mikäli näiden kahden välillä tulee ristiriita
tai epäsäeselvyyksiä, on hankintailmoitus aina pätemisjärjestyksessä ensimmäisenä.
Näin ollen hankintailmoitus on aina tehtävä tapauskohtaisesti ja laadittava erityistä
huolellisuutta noudattaen.

3.1

Hankintailmoituksen täyttäminen

Koska hankintailmoitus on ensimmäinen hankintaa koskeva viesti, on sen sisällön
tärkein viestiä (Itä-Suomen Yliopisto 2013, 49):
·

Mitä ollaan hankkimassa?

·

Missä hankitaan?

·

Mikä taho hankkii?

Hankintailmoitus on jaettu viiteen eri välilehteen. Välilehtiä täytetään yksi kohta
kerrallaan. Jokaisessa välilehdessä pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Välilehdet
ovat EU-kynnysarvot ylittävissä erityisalojen hankintailmoituspohjassa seuraavat:

I.

Hankintayksikkö

Hankintayksikkö

välilehdessä

valitaan

hankintalaji

(palvelu-,

tavara-

vai

palveluhankinta), täytetään hankintayksikön yhteystiedot, tiedot mistä saa lisätietoja ja
osoite johon osallistumispyynnöt on lähetettävä.
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II.

Hankintasopimuksen kohde

Hankinta sopimuksen kohde välilehdellä annetaan hankinnalle nimi, NUTS- ja CPVkoodi, kirjoitetaan hankinnasta ja kokonaismäärästä tai laajuudesta lyhyt kuvaus.
Lisäksi kohdassa II on kerrottava, mikäli eri vaihtoehdot hyväksytään, sopimukseen
liittyy optioita tai jos sopimukset on jaettu osiin.

NUTS- ja CPV-koodit sekä

lisähankintamahdollisuus käsitellään diplomityöni kohdassa 3.2.1, 3.2.2. ja 3.2.4.

III.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Tällä välilehdellä määritetään hankintasopimukselle ja osallistumiselle vaadittavat
vähimmäisvaatimukset, ehdot ja vaadittavat selvitykset.

Asetettujen vaatimusten ja

ehtojen tulee olla ehdottoman syrjimättömiä, kaikille tasapuolisia ja yhteisöoikeuden
mukaisia.

Usein

hankintasopimuksen

ehdot

määritellään

vasta

tarjouspyyntöasiakirjoista ja hankintasopimuksen osalta riittää pelkkä maininta, että ne
tullaan määrittelemään tarkemmin esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tällä
välilehdellä on myös kerrottava, mikäli hankinnan toteutumiselle on asetettu
erityisehtoja koskien esimerkiksi ympäristöä ja sosiaalisia näkökohtia. Osallistumiselle
asetettavia vähimmäisvaatimuksia, ehtoja ja vaadittavia selvityksiä käsitellään
tarkemmin diplomityöni kappaleissa 6 ja 7.

IV.

Menettely

Menettely -välilehdellä määritetään hankintamenettelyn luonne, onko kyseessä avoin-,
rajoitettu- vai neuvottelumenettely. Toinen tärkeä asia on kertoa, millä menetelmällä
paras

tarjous

tullaan

valitsemaan,

onko

kyseessä

pelkkä

hinta

vai

kokonaistaloudellisuus. Tässä kohdassa tulee kertoa myös kielet, joilla tarjoukset ja
osallistumishakemukset voidaan laatia, mikä on osallistumishakemusten jättämisen
määräaika (tarkemmat aikamääreet kuvataan myöhemmin) ja saako tarjousten
avaustilaisuudessa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.
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V.

Täydentävät tiedot

Viimeisessä täytettävässä ”Täydentävät tiedot” -välilehdessä annetaan lisätiedot
mahdollisista muista tekijöistä, esimerkiksi mikäli osallistujien määrää tullaan
rajoittamaan. Tälle välilehdelle täyttyy automaattisesti Markkinaoikeuden yhteystiedot.

Täydentävien tietojen jälkeen, ilmoitukselle voidaan ladata täydentäviä asiakirjoja tai
ilmoittaa linkki, mistä mahdollisia liitetiedostoja voi noutaa. Kun kaikki pakolliset
(tähdelliset) tiedot on täytetty ja ilmoituksen vähimmäisvaatimukset täytetty, on
hankintailmoitus mahdollista esikatsella ja lähettää julkaistavaksi. Hankintailmoitus
julkaistaan samana päivänä, mikäli ilmoitus toimitetaan julkaistavaksi ennen klo 12:00.
Mikäli ilmoitus toimitetaan tämän jälkeen, julkaistaan ilmoitus seuraavana työpäivänä.

3.2

Hankintailmoituksen erityispiirteitä

3.2.1 CPV-Koodi
Hankintailmoituksen

täyttäminen

aloitetaan

valitsemalla

oikea

hankintalaji.

Hankintalajin valinta ohjaa lomakkeen täyttöä jäljempänä siten, että CPV-koodin
kohdaksi voidaan valita vain hankintalajiin soveltuvia koodeja. CPV-koodien (Common
Procurement Vocabulary) ja niiden käytön ymmärtäminen on hyvin keskeistä. CPVkoodien avulla yritykset pystyvät kohdentamaan ja etsimään kiinnostavia sekä heidän
alueeseensa sopivia potentiaalisia hankintailmoituksia. (Hannonen 2012, 45-47)

CPV-koodit ovat käytössä kaikissa EU-maissa ja ne on standardoitu tapa yksilöidä
hankintoja (Hannonen 2012, 45). CPV-hankintanimikkeistö sisältää noin 9500 eri
koodia hankintojen yksilöimiseksi. Monet yritykset käyttävät profiilipalveluita julkisten
hankintojen etsimisessä. Hankinnat profiloidaan usein juuri CPV-koodien avulla.

Lain mukaan hankintayksikön on valittava sellainen koodi, joka vastaa mahdollisimman
täsmällisesti

hankinnan

sisältöä.

Oikean

koodin

valinnalla

voidaan

turvata
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potentiaalisten

osapuolien

mahdollisuus

osallistua

tarjouskilpailuun.

CPV-

hankintanimikkeistö koostuu päänimikkeistöstä sekä täydentävästä nimikkeistöstä.
Hankintailmoitukseen on mahdollista täyttää useampi CPV-koodi. Jos hankinta kattaa
useita kokonaisuuksia on suositeltavaa lisätä hankintailmoitukseen kutakin hankinnan
osa-aluetta koskeva CPV-koodi. Virheellinen CPV-koodi voi johtaa pahimmassa
tapauksessa hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämiseen. Tästä löytyy
markkinaoikeudessa käsiteltyjä tapauksia esimerkiksi: MAO:29/14 [Tapaus 2]
(Hannonen 2012, s.45-47).

3.2.2 NUTS-koodi
Hankintailmoitukseen tulee antaa hankintayksikön yhteystiedot ja osoite josta saa
tarvittaessa lisätietoa. Tässä kohtaa tulee myös ilmoittaa tapa ja päivämäärä, mihin
mennessä osallistumishakemukset on toimitettava. Ilmoituksesta tulee myös löytyä
toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka sekä kyseisen maantieteellisen alueen NUTSkoodi (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), jonka voi Hilmassa hakea
alasvetovalikosta. NUTS-järjestelmä on Euroopan komission alaisen yksikön Eurostat
määrittelemä koodisto, jonka avulla Euroopan Unionin alueelliset toteuttamispaikat
voidaan jakaa maantieteellisiin yksiköihin.

3.2.3 Vaihtoehtoiset tarjoukset
Vaihtoehtoisen tarjouksen hyväksymisen ehtona on, että siitä on ilmoitettu
hankintailmoituksessa. Vaihtoehtoisen tarjouksen tarjoajan on lisäksi täytettävä
hankinnan kohteelta edelletyt vähimmäisvaatimukset, sekä vaatimukset vaihtoehtojen
esittämiselle. Vaihtoehtoisella tarjouksella voidaan saada joustoa lähestymistapoihin ja
pyrkiä saamaan markkinoilta uusia innovatiivisia ratkaisuja (Itä-Suomen Yliopisto
2013, 71–74). Vaihtoehtoisten tarjousten salliminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi
tapauksissa,

joissa

ympäristövaatimukset

on

asetettu

niin

vaativiksi,

että

hankintayksikkö ei välttämättä tule saamaan riittävää määrää tarjouksia todellisen
kilpailun varmistamiseksi. Lähtökohtaisesti Pöyry Finland Oy:n julkisissa hankinnoissa

34

ei sallita vaihtoehtoisia tarjouksia. Tämä mahdollisuus on kuitenkin aina käytävä läpi
hankintakohtaisesti.

3.2.4 Lisähankinta
Mikäli hankintaan liittyy lisähankintamahdollisuus (optio), tulee siitä mainita ja kuvata
se ilmoituksessa lyhyesti. Option vertailu voi olla tarjousten vertailuvaiheessa vaikeaa,
mikäli tarjouspyynnössä ei ole selkeästi sanottu, tuleeko optio tarjota vai ei. Tarjousten
vertailun lähtökohta on usein niiden yhteismitalliseksi saattaminen ja näin ollen tulisi
hankintayksikön aina mainita tullaanko optio vertailemaan vai ei.

Option

suorahankinnalle on erityisalojen hankintalain 30§:ssä määritelty seuraavat vaatimukset:
·

optio voimassa maksimissaan 3 vuotta

·

aikaisemman

toimituksen

tai

laitteiston

osittaisessa

korvaamisessa

tai

laajentamisessa optio sallittu
·

optio sallittu, mikäli toimittajan vaihtamisesta koituisi hankintayksikölle
kohtuuttoman suuria teknisiä vaikeuksia

·

optiosta on mainittu hankintailmoituksessa

·

option arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen
kokonaisarvoa

·

option kokonaisarvo on enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta

3.2.5 Osallistumisehdot ja vaadittavat selvitykset
Hankintailmoituksen kohta III.2 ”osallistumisehdot” on syytä täyttää huolella. Tästä
kohdasta ilmoitusta potentiaaliset osallistujat löytävät hankinnan kannalta vaadittavat
taloudelliset ja teknilliset tiedot sekä vaatimukset kuulumisesta tiettyihin rekistereihin.
Lisäksi tässä voidaan määritellä, millä tavoin ehdokkaan kelpoisuutta tarkastellaan
teknilliseltä ja taloudelliselta osalta. Hankintalain Finlex 2007/349 48§ ja 53§:ssä on
määritelty raamit ehdokkaiden ja tarjoajien valintaan kohdistuvien vaatimusten
asettamiselle. Asetetuilla ehdoilla tulee varmistaa tarjoajan soveltuvuus kyseiseen
hankintaan. Ehtojen tulee olla syrjimättömiä, yhteisöoikeuden mukaisia ja ne on
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suhtautettava hankinnan laadun, koon ja luonteen mukaisesti (Hannonen 2012, 106107). Kelpoisuutta voidaan arvioida kolmelta kannalta (Pekkala et al. 2010, 321):

1) Pakolliset poissulkemisperusteet (50§, 349/2007)
2) Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (54§, 348/2007)
3) Soveltuvuutta eli kelpoisuutta koskevat edellytykset (48§ - 53§, 349/2007)

Kaikki

hankintailmoituksessa

asetetut

kelpoisuutta

koskevat

edellytykset

on

tarkastettava ja niiden tulee täyttyä jokaisen tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen
kohdalta. Näin ollen asetettujen kelpoisuusehtojen osalta hankintayksiköllä ei ole
mahdollisuutta käyttää tässä kohtaa enää harkintavaltaa tarjoajia valittaessa. Toisaalta
hankintalaki ei velvoita hankintayksikköä pyytämään tarvittaessa täydennyksiä ja
täsmennyksiä mahdollisiin puutteisiin osallistumishakemuksessa, hankintayksikkö voi
kuitenkin

halutessaan

pyytää

tarkennuksia.

Tässä

on

kuitenkin

muistettava

hankintalaissa useassa kohdassa korostettu tasapuolinen ehdokkaiden kohtelu. (Edilex
2010, Pohjonen, 3-4)

Erityisalojen hankintalaissa määriteltyihin 50§:n mukaisista rikoksista tuomitut
osallistujat ja yritykset, sen johtohenkilö tai muu esimerkiksi edustusvaltaa käyttävä
henkilö on syyllistynyt vakavaan rikokseen, on pakosta suljettava tarjouskilpailun
ulkopuolelle.

Vakavana

rikoksena

mainitaan

muun

muassa

osallistuminen

järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, veropetos, rahanpesu ja lahjuksen
antaminen. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai
muita

kuin

rikosperusteisia

syitä

sulkea

osallistuja

tai

tarjoaja

pois

hankintamenettelystä. Hankintayksikkö voi käyttää harkintavaltaa, mitä seikkoja se
kulloinkin pitää poissulkemisperusteina. Molempien kohtien poissulkemisperusteet ovat
sellaisia seikkoja, jotka eivät riipu hankinnan kohteen ominaisuuksista, mutta
vaarantavat tarjoajan tai osallistujan yleisen luotettavuuden ja toimintakyvyn. (Pekkala
et al. 2010, 321)

Ehdokkailta ja osallistujilta pyydettävistä selvityksistä on säädetty erityisalojen
hankintalaissa Finlex 2007/349 51§ssä. Hankinnan kannalta tarpeettomia selvityksiä ei
saa vaatia ja selvitysten on oltava linjassa hankinnan kokoon ja laatuun nähden.
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Pyydettävät selvitykset on tarkistettava kaikkien tarjoamaan hyväksyttyjen osallistujien
hakemuksista. Vaadittavia selvityksiä voi olla esimerkiksi (Pohjonen 2010, 3-4):
·

YTJ-tuloste, josta selviää rekistereiden merkintäpäivämäärät

·

kaupparekisteriote

·

verojäämätodistus tai verovelkatodistus

·

todistus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä

·

selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

3.3

Hankintailmoituksen korjaaminen jälkikäteen

Julkaistuun ilmoitukseen ei voi tehdä korjauksia jälkikäteen, vaan korjaukset täytyy
tehdä

korjausilmoituksella.

Korjausilmoitusta

tehtäessä

on

huomioitava,

että

korjausilmoituksen voi julkaista vasta, kun alkuperäinen ilmoitus on julkaistu EU:n
virallisessa lehdessä, jotta korjausilmoitukseen voidaan liittää ilmoituksen saama
EUVL-numero kohtaan IV.3.2. Vaivattomimmin korjausilmoituksen teko tapahtuu niin,
että tekijä kirjautuu sisälle HILMA -palveluun ja linkin "Omat ilmoitukset" kautta
hakee julkaistun ilmoituksen kohdasta "Julkaistut". Ilmoituksen oikealla puolella on
linkki "Käytä pohjana", jota painamalla avautuu uudelleen jo julkaistu ilmoitus.
Korjausilmoituksen tulee olla korjauksia lukuun ottamatta samansisältöinen kuin
alkuperäinenkin ilmoitus. Uuteen ilmoitukseen tehdään tarvittavat muutokset ja lisätään
vähintään myös seuraavat tiedot:
·

Hankinnan

nimeen

(ilmoituksen

kohta

II.1.1.)

tulee

lisätä

sana

”KORJAUSILMOITUS”
·

Hankinnan kuvaus-kenttään (II.1.5.) tieto siitä, mitä kohtia ilmoituksessa on
muutettu (ESIM: ”korjattu ilmoituksen kohtaa IV.3.4, määräaikaa pidennetty”.
Jos korjaus on tehty pelkästään ilmoituksen liitteisiin, on mahdollista ilmoittaa
”korjattu liitettä x”).

Korjausilmoituksessa tulee myös viitata siihen numeroon, millä alkuperäinen ilmoitus
on EU:n virallisessa lehdessä julkaistu. Tämä viittaus tehdään kohtaan IV.3.2. Jos
EUVL-numero ei ole tiedossa, sen löytää osoitteesta http://ted.europa.eu hakutoiminnon

37

avulla. Haun laajuudeksi tulee valita "kaikki nykyiset ilmoitukset" ja lisätä tekstihakuun
alkuperäisen ilmoituksen nimi. Kaikki alkuperäisessä ilmoituksessa mahdollisesti
mukana olleet liitteet tulee myös liittää uudelleen, jos käytetään ”käytä pohjana”toimintoa. Näiden muutosten jälkeen on korjausilmoitus valmis lähetettäväksi uudelleen
julkaisua varten. (www.hankinnat.fi)
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4

HANKINTAMENETTELYN VALINTA

Julkiseen hankintaan valittavasta hankintamenettelystä on säädetty hankintalaissa 24§ ja
erityisalojen hankintalaissa 24§. Kaikki aiemmin kappaleessa 2.3 esitetyt lain
määrittelemät kynnysarvot ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava noudattaen
jotakin hankintalaissa määriteltyä menettelyä, pois lukien hankintoja koskevat
poikkeukset (hankintalain 7§ ja erityisalojen hankintalain 17§). Erityisaloja koskevat
hankinnat ovat kansallisia hankintoja (ja EU-hankintoja) joustavampia ja mahdollisuus
valita menettelytapa on täten vähemmän säänneltyä. Erityisaloilla useasti valitaankin
menettelytavaksi neuvottelumenettely, joka antaa mahdollisuuden karsia osallistujia
sekä neuvotella tarjouksen ehdoista. Menettelyn valinta riippuu kuitenkin useasti
hankinnan arvosta, kohteesta, luonteesta, monimutkaisuudesta, valintaperusteesta,
käytettävissä olevasta ajasta, neuvottelutarpeesta, markkinoilla toimivien ehdokkaiden
määrästä ja viime kädessä hankintayksikön käytössä olevasta ammattitaidosta sekä
asiantuntemuksesta. Valtion hankintakäsikirjassa 2010 hankintamenettelyt ja niiden
tärkeimmät huomiot on listattu seuraavasti (Hyötenen et al. 2010, 55-56):
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Taulukko 6. Hankintalain sallimat menettelyt

Menettely:

Huomioitavaa:

Avoin menettely

Yksivaiheinen, selkeä, käynnistetään
hankintailmoituksella, ei neuvottelumahdollisuutta,
sopii perushankintoihin
Kaksivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella,
neuvottelumahdollisuus, sopii hankintoihin, joissa on
tarve rajoittaa osallistujien määrää ja rajaamiseen
löytyy selkeitä perusteita, yleensä pitkäkestoinen
tavara- tai palveluhankinta
Kaksivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella,
neuvottelu mahdollisuus, erityisalojen hankintalaissa
ei ole asetettu erityisiä edellytyksiä
neuvottelumenettelyn käytölle, sopii monimutkaisiin
hankintoihin
Yksivaiheinen, ei hankintailmoitusta,
neuvottelumahdollisuus yhden tai useamman
toimittajan kanssa, edellyttää aina laissa määriteltyjen
suorahankinnan edellytysten täyttymistä
Monivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella,
tarkoitettu erityisen monimutkaisiin hankintoihin,
joiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen
edullisuus, joissa tulosyksikkö ei pysty objektiivisesti
ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai
taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja ja joissa lisäksi
tulosyksikkö haluaa neuvotella hankinnan
toteuttamisvaihtoehdoista
Tarkoituksena on hankkia suunnitelma, jonka
tuomaristo valitsee kilpailulla, ja jossa voidaan antaa
palkintoja
Yhden tai usean toimittajan kanssa tehty sopimus,
jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa
tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten
hinnat ja suunnitellut määrät
Täysin sähköinen hankintamenettely tavanomaisille ja
markkinoilla
yleisesti saatavilla oleville hankinnoille (eli tuotteille)
Sähköisesti alenevin hinnoin tai tarjouksen sisältämiä
tekijöitä koskevin uusin arvoin toteutettava
huutokauppamenettely sen jälkeen, kun
hankintayksikön valitseman hankintamenettelyn
perusteella tarjoajat on
arvioitu ja tarjoukset käsitelty. Ei sovi
rakennusurakkaan tai henkisten
suoritusten hankintaan.

Rajoitettu menettely

Neuvottelumenettely

Suorahankinta

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Suunnittelukilpailu

Puitejärjestely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Sähköinen huutokauppa

Tässä

työssä

käsitiellään

energia-alan

yleisimmin

toistuvat

menettelytavat;

kilpailullinen neuvottelumenettely ja neuvottelumenettely, sekä harvemmin toistuvat
menettelyt; rajoitettu menettely ja avoin menettely. Kansalliset kynnysarvot ylittävissä
hankinnoissa avoin- ja rajoitettumenettely ovat ensisijaiset menetelmät, joita tulee
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soveltaa. Kuten aiemmin jo todettiin, erityisalojen hankintalaki on hieman vähemmän
säädelty ja sallii hankinnoissa neuvottelumenettelyn suoran käytön ilman ylimääräisiä
perusteluita.

4.1

Avoin menettely

Mikäli hankintayksikkö päätyy valitsemaan avoimen menettelyn, pitää tällöin kaikilla
osallistujilla olla mahdollisuus tehdä kyseisestä hankinnasta tarjous.

Avointa

menettelyä on kuvattu erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:

”Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat
tehdä

tarjouksen;

hankintailmoituksen

ohella

hankintayksikkö

voi

lähettää

tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimittajille.”

Kuva 6. Avoimen menettelyn prosessikaavio (Valtion hankintakäsikirja 2010)

Avoimessa menettelytavassa hankintayksikkö voi julkaistuaan hankintailmoituksen
lähettää tarjouspyynnön valitsemilleen yrityksille. Kyseisessä menettelyssä tarjousten
vertailuun valitaan kuitenkin ainoastaan ennalta määritellyt, hankintailmoituksessa
ilmoitetut vähimmäisvaatimukset täyttävät yritykset. Mikäli joukosta löytyy kriteerit
alittavia tarjoajia, ei heitä voida ottaa vertailussa huomioon, vaan kyseisen yrityksen
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tarjous tulee hylätä. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistus suoritetaan vasta, kun kaikkien
halukkaiden tarjoukset on saatu ja määräaika osallistumiselle on umpeutunut. Samassa
yhteydessä tarkistetaan tarjoukset ja näiden tarjouspyynnön mukaisuus. Yleensä tässä
menettelytavassa tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta,
jolloin kriteerit ovat selkeästi ja avoimesti ilmoitettava, sekä esitettävä viimeistään
tarjouspyynnössä.

Avoimessa

hankintamenettelyssä

tarjouspyyntö

voi

olla

yksinkertaisimmillaan pelkkä hankintailmoitus. Syrjimättömänä toimintatapana voidaan
pitää kahden- tai kolmen kirjeen mallia, jossa ensimmäinen kirje sisältää
kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi esitetyt dokumentit, toinen kirje itse tarjouksen ja
mahdollisesti kolmas hinnan. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Kun saatujen
tarjousten kelpoisuus vaatimukset (kirje 1) ja tarjoukset on tarkistettu (kirje 2) voidaan
hinnat vertailla (kirje 3). Tämän jälkeen voidaan hankintasopimus allekirjoittaa
parhaiten vertaillussa menestyneen kelpoisuusvaatimukset täyttävän tarjoajan kanssa.
(Pekkala et al. 2010, 191, 193–197)

4.2

Rajoitettu menettely

Rajoitetussa hankintamenettelyssä julkaistaan hankintailmoitus, kaikki halukkaat
toimijat voivat pyytää saada osallistua, mutta vain hankintayksikön valitsemat,
kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat osallistua tarjouksen tekemiseen.
(Pekkala et al. 2010, 197) Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö laatii
tarjouspyyntövaiheessa lopullisen materiaalin, jonka ehdoista ei voi neuvotella.

Rajoitettu menettely on kuvattu erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:

”Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää
saada osallistua; ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä
tarjouksen. ”
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Kuva 7. Rajoitetun menettelyn prosessikaavio (Valtion hankintakäsikirja 2010)

Mikäli rajoitetulla menettelyllä ei saavuteta tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia, voi
hankintayksikkö siirtyä suorahankintaan tietyin edellytyksin. Saatujen tarjousten tulee
olla sisällöltään sopimattomia jatkoneuvotteluiden pohjaksi ja vastaamattomia sille,
mitä on tarjouspyynnössä pyydetty. Mikäli hankintayksikkö on asettanut hankinnalle
liian vaativat kriteerit ja näin asettanut kaikki markkinoilla toimijat ulos koko
hankinnasta, on tämä korjattava uudella hankintailmoituksella. Hankintayksikkö ei
myöskään saa tietoisesti laatia liian vaativia kelpoisuusehtoja, jotta voitaisiin
osallistujien puutteella vedota suorahankintaan siirtymistä. Suorahankintaan voidaan
siirtyä vain, mikäli hankinnan sisältö pysyy täysin muuttumattomana. Hankintayksikön
on mahdollisesti perusteltava suorahankintaan siirtymistä, komission tätä vaatiessa.
(Pekkala et al. 2010, 111-112)

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata tarjouskilpailuun
osallistuvien tarjoajien vähimmäis- ja/tai enimmäismäärää ilmoittamalla tästä
hankintailmoituksessa. Hankintayksikön on kuitenkin kutsuttava hankinnan kokoon ja
laatuun nähden riittävä määrä ehdokkaita tarjouskilpailuun todellisen kilpailun
varmistamiseksi.

Tarjoajilta vaadittujen soveltuvuusehtojen täytyy olla ehdottoman

tasapuolisia, syrjimättömiä sekä objektiivisesti määriteltyjä. Ehdokkaat, jotka eivät täytä
asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on suljettava pois tarjouskilpailusta.
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Rajoitettu

hankintamenettely

osallistumishakemukset

on

kaksivaiheinen,

hankintailmoituksen

jossa

perusteella.

ehdokkaat

lähettävät

Hankintayksikkö

käy

osallistumishakemukset läpi, seuloo asetetut kriteerit ja vaatimukset täyttävät
tarjoajaehdokkaat,

sekä

hylkää

ja

ilmoittaa

hylkäyksestä

sellaisille

osallistujaehdokkaille, jotka eivät täytä ilmoituksessa asetettuja kriteereitä ja
vaatimuksia. Mikäli vaatimuksia ja kriteereitä on paljon, voi hankintayksikkö ladata
hankintailmoituksen

liitteeksi

erillisiä

dokumentteja

niitä

ilmoittaakseen

ja

selventääkseen, tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa hankintailmoituksessa sähköisen linkin,
mistä hankintayksikön asettamat vaatimukset ja kriteerit on tarvittaessa nähtävillä.
Tarjouspyyntöä ei saa lähettää yritykselle, joka ei ole tehnyt osallistumishakemusta.
(Pekkala et al. 2010, 198-199)
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4.3

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Hankintamenettely soveltuu hyvin monimutkaisiin hankintoihin, missä ei tiedetä
tarkasti

hankinnan

koko

sisältöä

ja

toteutustapaa.

Hankinnasta

julkaistaan

hankintailmoitus. Kaikki halukkaat toimijat voivat pyytää saada osallistua, mutta vain
hankintayksikön valitsemat kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat osallistua
tarjouksen tekemiseen tai alustaviin neuvotteluihin. (Pekkala et al. 2010, 192)

Neuvottelujen lähtökohtana on saada aikaiseksi tarjoajien kanssa tarjouspyyntö, joka
vastaa parhaiten ostajan tarpeita markkinoilla tarjolla olevien tavaroiden ja palveluiden
puitteissa.

Neuvotteluja käydään eri ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamiseksi ja

hankinnan taloudellisten ja teknisten ehtojen tarkentamiseksi. Menettelyä voidaan pitää
monivaiheisena ja vaiheista tulee aina ilmoittaa kaikille osallistujille. Kun neuvottelut
on saatu päätökseen, hankintayksiköllä on kaksi vaihtoehtoa: kukin tarjoaja antaa
lopullisen tarjouksen ratkaisuvaihtoehdostaan tai lopullinen tarjous annetaan vain
yhdestä valitusta ratkaisuvaihtoehdosta, ellei muuta ole etukäteen sovittu ja ilmoitettu.
Voittajaksi valitaan se tarjous, joka täyttää hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
ilmoitetut kokonaistaloudelliset vertailuperusteet parhaiten. (Pekkala et al. 2010, 192,
216, 222, 224)

Kilpailullista neuvottelumenettelyä ja menettelyn kulkua on kuvattu hankintalain
30§:ssä. Selkein ero muihin menettelyihin on se, että osapuolet voivat keskustella
kaikista hankinnan ehdoista, myös hinnasta, neuvotteluvaiheen aikana. Tässä on
kuitenkin huomioitava se, että kun lopulliset tarjoukset on annettu ja neuvottelut saatu
päätökseen ei hankintayksiköllä ole enää oikeutta neuvotella hinnoista eikä muistakaan
hankinnan sisältöön vaikuttavista seikoista. (Pekkla et al. 2010, 217)
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Kuva 8. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn esimerkki prosessikaavio (Valtion hankintakäsikirja
2010)

Esimerkki vaiheittaisesta kilpailullisesta neuvottelumenettelystä on Senaattikiinteistön
ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen julkinen hankinta, jossa kilpailutetaan usean
kohteen lämmöntoimitus Itä-Suomen alueella. Kyseisestä hankinnasta on julkaistu
hankintailmoitus 19.11.2013, hankinnan numero: 2013/S 224-389570. Kyseisessä
hankinnassa

on

Hankintailmoituksessa
ensimmäisessä

ollut

useita

vaaditut

vaiheessa

toteutusvaihtoehtoja

kriteerit

tilaisuus,

täyttäville

jossa

on

tietyin

osallistujille
ollut

on

kriteerein.
järjestetty

mahdollisuus

esittää

toteutusvaihtoehto ja rahoitusmallit omasta konseptistaan. Toiselle kierrokselle on
valittu parhaat pisteet saaneet tarjoajat, joille on lähetetty tarjouspyynnöt. Kyseistä
hankintaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä kilpailullisien neuvottelumenettelyn
käytöstä hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty tarkasti määrittelemään hankinnan
sisältöä ja taloudellisia ehtoja.
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4.4

Neuvottelumenettely

Tämä hankintamenettely on yleisimmin erityisaloilla käytetty menettelytapa. Siinä
hankintayksikkö voi neuvotella tarjoajien kanssa hankintasopimuksen sisällöstä ja
ehdoista. Neuvottelumenettely on kuvattu erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:

”Neuvottelumenettelyllä

tarkoitetaan hankintamenettelyä,

jossa

hankintayksikkö

julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää
saada

osallistua;

hankintayksikkö

neuvottelee

hankintasopimuksen

ehdoista

valitsemiensa toimittajien kanssa.”

Menettelyyn kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä sekä vähimmäismäärä on
ilmoitettava hankintailmoituksessa. Valinnassa tulee noudattaa hankintailmoituksessa
määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Neuvottelumenettelyssä vähimmäismääräksi on
laissa määritelty vähintään 3 tarjoajaa riittävän kilpailun varmistamiseksi. Mikäli
soveltuvia vähimmäisehdot täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin 3, hankintayksikkö
voi pyytää kyseisiä yrityksiä tarjoamaan tai aloittaa ehdot täyttävien ehdokkaiden
kanssa neuvottelut (Pekkla et al. 2010, 200-203). Erityisaloilla (Finlex 2007/349)
neuvottelumenettelyn käytöstä ei ole säädetty tarkempaa lakia ja siksi se on vapaasti
valittavissa (vrt. Finlex 2007/348 25§, menettelyn käyttöön on oltava aina peruste).

Kuva 9. Neuvottelumenettelyn esimerkki prosessikaavio (Valtion hankintakäsikirja 2010)
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Erityisaloilla

usein

monimutkaisten

hankintojen

luonteesta

johtuen,

neuvottelumenettelyssä ei aina pystytä tai ole tarpeen määritellä hankinnan sisältöä
siten, että hinta-laatu suhteeltaan paras tarjous pystytään valitsemaan avointa tai
rajoitettua

menettelyä

käyttämällä

(hankinnat.fi).

Neuvottelumenettelyssä

hankintayksikkö neuvottelee saadut tarjoukset ja ratkaisut mukauttaakseen ne
vastaamaan tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa esitettyjä vaaatimuksia ja
hankintasopimuksen ehtoja. Neuvottelujen tarkoituksena on lain 62 §:n mukaisen
kokonaistaloudellisesti edullisimman (parhaan) tarjouksen valinta (Finlex 2007/348
26§,

62§).

Sopimusehdoista

neuvoteltaessa

on

kuitenkin

huomioitava,

että

alkuperäiseen tarjouspyyntöön ei saa näin tehdä oleellisia muutoksia siten, että
hankinnan sisältö muuttuu oleellisesti. Tältäosin laki on kuitenkin hieman sekava
(toistaiseksi), sillä hankintalaissa on nimenomaisesti neuvottelumenetteleyn osalta tuotu
esille

mahdollisuus

hankintayksikön

neuvotella

tarjoajien

kanssa

kaikista

hankintasopimukseen liittyvistä näkökohdista. Näin ollen on myös mahdollista
keskustella esimerkiksi eri ratkaisukonseptien hinnasta, tinkiminen on kuitenkin
kiellettyä (kts. kohta 7.3) (Pekkla et al. 2010, 213-215). Tyhjentävää listaa, selkeästi
siitä, mistä voidaan ja mistä saa neuvotella, ei tällä hetkellä kansallisesta hankintalaista
löydy. Viime kädessä markkinaoikeuden päätökset ovat parhaita määrittelemään
tarkemmin, mistä tosiasiallisesti voidaan keskustella tarjoajien ja hankintayksikön
välillä.

Neuvottelumenttelyssä on yleistä, että neuvottelukierroksia on useita ja tarjoajat
tarkentavat tarjouksiaan ja hankintayksikkö täsmentää vertailuperuteita prosessin
edetessä. Neuvotteluiden vaiheista on aina ilmoitettava hankintailmoituksessa tai
tarjouspyynnössä. Neuvotteluissa tulee aina muistaa tasapuolinen tarjoajien kohtelu;
kaikille osallistujille on ehdottomasti annettava sama määrä tietoa ja varattava sama
määrä aikaa neuvotteluiden käymiselle. Neuvottelumenettelyssä tarjoukset on saatava
yhteismitallisiksi, jotta niitä voidaan tasapuolisesti vertailla.

Hankintayksikön
tarjousprosessin

on

mahdollista

edetessä.

sulkea

Neuvoteltavien

tarjoajia
ratkaisujen

pois
tai

tarjousneuvotteluista
tarjousten

määrän

vähentämisessä neuvottelumenettelyn aikana käytetään ennalta ilmoitettuja ja
neuvotteluissa tarkentuvia tarjouksen valintaperusteita. Neuvottelumenettelyn aikana
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tarjoajan asemaan vaikuttavasta ratkaisusta on tehtävä aina kirjallinen päätös, joka on
perusteltava. Päätösestä on käytävä ilmi jokaisen tarjouksen yksityiskohtaisten
vertailuperusteiden osalta ne seikat, joita hankintayksikkö on vertaillut. Kunkin
vertailuperusteen osalta on esitettävä yksityiskohtaisia perusteluita ja hankitayksikön on
esitettävä johtopäätökset tarjousten keskinäisestä paremmuudesta (Pekkla et al. 2010,
513-514). Esimerkki ilmoitus päätöksestä tarjouskilpailussa perusteluineen löytyy
liitteestä 6.
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5

JULKISET HANKINNAT PÖYRY ENERGIAN
LIIKETOIMINNASSA

Julkiset hankinnat voidaan hoitaa ja johtaa itsenäisesti tai hankinnat voi hoitaa erillinen
hankintatoimeen erikoistunut yksikkö, yksityinen yritys tai vastaava valtio: Hansel,
kunnat:

esim.

KL-Kuntahankinnat

Oy.

Valtiovarainministeriön

valtion

hankintakäsikirjassa 2010 mainitaan hankintatoimen hajauttamisen laskevan yleensä
hankinnan

tehokkuutta

ja

heikentävän

toiminnan

johtamis-,

yhteistyö,

ja

kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi hankintaoppaassa korostetaan organisaatioiden
yhteistyön merkittävyyttä yli tulosyksiköiden rajapintojen sekä, ajan tasalla olevaa
hankinnat tuntevaa asiantuntijaorganisaatiota (Hytönen et al. 2010, 25).

5.1

Hankintaorganisaatio

Hankintapäällikön tulisi koordinoida ja hallinnoida kaikkia projektien hankintoja.
Lisäksi jokaisella yrityksellä tai projektilla tulisi olla aina hankintaohje, josta selviää
yrityksen hankintastrategia sekä hankintavastuulliset henkilöt. Hankintapäällikön
tehtäväksi voidaan luetella vähintäänkin seuraavat vastuualueet (Pöyry, 2011):
·

Projektikohtaisen hankintaohjeen laatiminen ja ylläpitäminen

·

Varmistaa, että kynnysarvot ylittävät hankinnat toteutetaan julkisten hankintojen
menettelytapoja noudattaen ja näitä koskevien säännösten mukaisesti

·

Huolehtia, että tarjousten arviointi, vertailut, tilaukset ja sopimukset on tehty
hankintayksikön ostopolitiikan mukaisesti

·

Avustaa tarvittaessa muita hankintatoimeen osallistuvia henkilöitä

·

Laatia hankintatoimen mukaisia hallinnon raportteja ja seurantadokumentteja,
joista selviää hankintojen ajantasainen tila

·

Varmistaa, että hankintalain vaatimat ilmoitukset hoidetaan asetetuissa
aikamääreissä

·

Vastata koordinoidusti esille tuleviin kysymyksiin kaikkia osapuolia syrjimättä
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Tyypillisesti hankintapäällikön rinnalle on projekteissa nimettävä hankinta-insinööri,
joka tukee hankintapäällikköä sekä laiteasiantuntijoita hankintojen eri vaiheissa.
Seuraavassa kuvassa on esitelty hankintojen läpiviemisen yleiset vaiheet riippumatta
hankintamenettelystä:

JULKINEN HANKINTAPROSESSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hankintastrategia ja hankintaohjeet
↓
Hankintatarpeen kartoittaminen ja hankinnan johtaminen
↓
Hankintamenettelyn valinta
↓
Tarjouspyynnön laatiminen
↓
Hankintailmoituksen julkaiseminen
↓
Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen
↓
Tarjousten laatiminen
↓
Tarjousten vastaanottaminen ja avaus
↓
Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen
↓
Tarjousten vertaileminen
↓
Hankintapäätöksen tekeminen
↓
Tarjoajien informointi
↓
Hankintasopimuksen tekeminen
↓
Jälki-ilmoituksen julkaiseminen
↓
Sopimuksen täytäntöönpano

Kuva 10. Julkinen hankinta: suunnittelusta sopimukseen (Karvinen 2009, 4)
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Kukin vaihe sitoo eri määrän henkilöitä monista organisaatioista. Seuraavassa kuvassa
on esitetty yleinen vastuunjakotaulukko, mihin vaiheeseen kunkin vastuullisen henkilön
tulisi osallistua:

Kuva 11. Julkinen hankintaprosessi ja vastuun jako organisaatiossa hankintayksikön
näkökulmasta

Ennen

hankintojen

aloittamista,

olisi

hankkeeseen

nimetyillä

projekti-

ja

hankintapäälliköllä oltava selkeä kuva, mikä projektin hankinta tulee olemaan julkinen
hankinta, toisin sanoen, mikä hankinta ylittää julkisen hankinnan kynnysarvon ja mikä
ei. Tästä tulee laatia projektin käyttöön selkeä taulukko, josta projektin alusta loppuun
hallinnoi ja vastaa projektin hankintapäällikkö. Jokaiseen hankintaan tulee osallistua
oman alansa nimetty asiantuntija, joka pystyy laatimaan tarjouspyyntöasiakirjat, sekä
määrittelemään

hankinnalle

Hankintailmoitukset

ja

tarvittavat

päätökset

tekniset
laatii

vaatimukset

ja

edellytykset.

hankinta-asiantuntija

yhteistyössä

hankintapäällikön tai asiantuntijan kanssa. Pöyry Finland Oy:n ohjeistuksen mukaan
neuvotteluihin osallistuu vähintään hankintapäällikkö sekä/tai asiantuntija riippuen aina
neuvotteluiden luonteesta; ovatko kyseessä puhtaasti tekniset neuvottelut vai
keskustellaanko neuvotteluissa myös kaupallisista asioista?

52

5.2

Hankinnoista suoriutuminen

Hankintojen läpivientiin ja siinä vaikuttamiseen on muutamia lainmukaisia menetelmiä.
Menetelmiä voidaan käyttää strategisesti ja näin tehostaa kilpailua. Mahdollisuuksia
ovat erilaiset osallistujille ja tarjoajille asetettavat vaatimukset ja kriteerit, sekä
viimekädessä myös sopimusehdot. Asetettavia vaatimuksia ja kriteereitä tulisi pohtia jo
ennen hankinnan aloittamista, sillä niiden muokkaaminen ja asettaminen on mahdollista
vain

hankintailmoituksessa,

tarjouspyyntöasiakirjoissa

ja

sopimusneuvotteluissa.

Kullekin projektille oikean hankintamenettelyn määrittely on tärkeää, jotta toimitaan
lain ja projektin edun mukaisesti. Diplomityön kohdassa 4. on kuvattu yleisimmin
esiintyvät hankintamenettelyt ja niiden käyttö; erityisaloilla useimmin käytetty ja ilman
perusteluita sallittu menettely on neuvottelumenettely.
Kuvassa 12 on kerätty kirjoittajan mielestä julkisten hankintojen pääperiaatteet, joita
noudattamalla saadaan aikaiseksi laadukkaita hankintoja:
ENERIGIAN HANKINTATASON NELIKENTTÄ
LÄHTÖKOHTA
PERIAATE
Julkiset hankinnat hoidetaan ilman valituksia Hankinnoissa noudatetaan tasapuolisesti
markkinaoikeuteen.
avoimmuutta ja toimitaan hankitalain
mukaisesti.
Hankitavastuulliset henkilöt tuntevat
hankintalain ja omat tehtävänsä organisaation
sisällä.

TAVOITTEET
Tuotetaan laadukkaita hankintapalveluita
osana projektikokonaisuutta.

PÄÄMÄÄRÄ

Hankintasopimus parhaalla mahdollisella
hinta-laatusuhteella.
Markkinat tunnetaan hyvin ja kilpailu on
riittävää.

Kuva 12. Laadukas julkinen hankinta ja sen nelikenttärakenne/toimintamalli
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Jotta hankinnoissa onnistutaan laadullisesti hyvin, on jokaisen projektiorganisaatiossa
tiedettävä roolinsa ja vastuunsa hankintatoimessa. Projektin alkuvaiheessa onkin hyvä
laatia selkeä taulukko, esimerkiksi projektin aikataulun pohjalta, kuka tulee olemaan
hankittavan urakan tai tavaran vastaava asiantuntija. Pöyry Finland Oy:ssä aikataulua ja
aikataulutuksesta hankintojen osalta ohjeistaa/vastaa hankintapäällikkö sekä hankintainsinööri. Yhteistyössä teknisen asiantuntijan, projektipäällikön sekä projektin
aikataulutuksesta

vastaavan

henkilön

hankintailmoituksesta

valintojen,

hankintasopimuksen

syntymiseen.

kanssa

neuvotteluiden
Teknisen

he
ja

hoitavat

hankinnan

vertailuiden

asiantuntijan

roolia

kautta
tarvitaan

hankintailmoituksen kriteereiden määrittelyssä, sekä kyselen teknisen osion laadinnassa.
Lisäksi asiantuntijan panos teknisissä hankintaneuvotteluissa on useasti hyvin tärkeä.
Koska hankittavat tekniset laitteistot ovat usein teknisesti vaativia, on tekniikan
tuntevan asiantuntijan oltava osaltaan aina läsnä kun neuvotellaan tekniikkaan liittyvistä
asioista.
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6

VALMISTELU JA SUUNNITTELU

Julkinen hankinta tulisi valmisteluista alkaen sisäistää kokonaisuutena. Hankinnan eri
vaiheiden tunteminen on tärkeää. Kokonaistoimituksen (EPCM) yhteydessä kyseeseen
tulee koko hankintaketjun läpivienti hankinnan valmistelusta neuvotteluiden kautta
hankintasopimuksen muodostamiseen. Koska julkinen hankinta, varsinkin erityisaloilla,
on usein hyvin monivaiheinen ja useita tahoja sitova prosessiketju, on eri menettelyiden
luonteet ja hankintalaki tunnettava perin pohjin. Erikois- ja rajatapaukset tulee
tarkastella aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa tukeutua yrityksen lakiosastoon
mahdollisten juridisten epäselvyyksien välttämiseksi. Suurimpia kompastuskiviä ovat
hankintailmoitus, valinta- ja vertailukriteerit, perustelut sekä aikamääreissä pysyminen.
Kun julkinen hankintalaki tunnetaan hyvin ja hankintojen parissa työskentelevät
henkilöt tuntevat toimintatavat ja juridiset vastuunsa ei hankinnasta pitäisi muodostua
projektille hankaluuksia.

6.1

Tarve julkiselle hankinnalle

Kuten aiemmin tässä työssä on todettu, julkista hankintalakia sovelletaan vain sellaisiin
hankintoihin, joissa hankintoja tehdään julkisilla varoilla ja ennalta asetetut kynnysarvot
ylittyvät. Päätarkoitus hankintalain asettamiselle on ollut tarve tehostaa julkisten
varojen käyttöä, turvata tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, sekä selkeyttää
julkisten hankintaviranomaisten ostoyhteistyön edellytyksiä. Erityisaloilla julkista
hankintalakia sovelletaan sellaisten yksiköiden (mukaan lukien yksityiset) kynnysarvot
ylittäviin hankintoihin, jotka hoitavat luonteeltaan julkista palvelutoimintaa ja jotka
kilpailun puuttumisen vuoksi tavalla tai toisella hyötyvät monopolinluonteisesta
asemastaan, esimerkiksi erityisaloihin lukeutuva kaukolämpöliiketoiminta. (Pekkala et
al. 2010, 50, 592-594)

Pöyryn liiketoiminnan luonteesta johtuen, yleensä hankintayksikkönä ei toimi Pöyry
Finland

Oy,

vaan

hankintoja

tehdään

jonkin

hankintayksikön

puolesta.

Hankintayksiköllä on usein loppukädessä juridinen vastuu hankinnoista, kuitenkin
Pöyry Finlandin projektihenkilöillä on oltava selkeä käsitys siitä, tuleeko hankinnassa

55

soveltaa julkisen hankinnan lakia vai ei. Pöyry Finland Oy ei anna asiakkaalle juridisia
neuvoja liittyen esimerkiksi hankintamenettelyihin, vaan tarvittaessa asiakkaan on
turvauduttava omiin lakimiehiinsä tai asiakas on neuvottava ottamaan yhteyttä
esimerkiksi kuntaliiton lakipalveluihin, joka antaa tarvittaessa lainopillista neuvoa
liittyen julkisiin hankintoihin

Hankinnan suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä, koska hankintalaki ei tyypillisesti salli
hankintayksikölle mahdollisuuksia muuttaa hankintaa sen jo käynnistyttyä. Tästä syystä
hankintayksikön tulisi käydä läpi, ainakin seuraavat julkista hankintaa koskevat asiat,
ennen hankinnan käynnistämistä (Itä-Suomen Yliopisto 2013, 13):
·

Mitä ollaan hankkimassa ja millaisin ehdoin?

·

Mikä menettely tulee kyseeseen?

·

Mitä vaatimuksia tullaan asettamaan toimittajille?

·

Mikä on hankinnan aikataulu?

·

Millä tekijöillä tullaan tarjouksia vertailemaan?

Hankintoja suunniteltaessa on mahdollisuus tehdä markkinoille ennakkokysely.
Ennakkokysely on julkaistava sähköisessä portaalissa Hilmassa. Ennakkokyselyssä
voidaan kartoittaa markkinoiden tarjontaa ja toimituskykyä, saatavissa olevia tuotteita ja
kustannustasoa, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai palvelun/urakan toteutustapoja.
Ennakkoilmoituksessa on varottava liian pitkälle eteneviä keskusteluja rajatun joukon
kanssa sekä muistettava kaikkien osallistujien/tarjoajien tasapuolinen ja avoin kohtelu.
(Itä-Suomen Yliopisto 2013, 7-8).

6.2

Urakkatyypit

Tässä diplomityössä on paneuduttu erityisalojen hankintalain määrittelemiin 4§:ssä
mainittuihin:

2)

rakennusurakkasopimus,

palveluhankintasopimus,

sekä

näiden

3)

tavarahankintasopimus

soveltamiseen

hankintalain

ja

4)

puitteissa.

Urakkatyypeistä 2) ja 3) ovat useimmin esiintyvät hankintamuodot Pöyry Finland Oy:n
energialiiketoimintaryhmän laatimissa ja johtamissa hankinnoissa.
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2) Rakennusurakkasopimus on määritelty erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:
”2) rakennusurakkasopimuksella hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin
liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan
toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella
tarkoitetaan myös hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan
toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai
vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus”

Liite C löytyy diplomityön liitteestä 3. Tyypillisiä rakennusurakoita on esitelty
diplomityön liitteessä 4 (värikoodi: vihreä).

3) Tavaranhankintasopimus on määritelty erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:
”3)

tavarahankintasopimuksella

muuta

kuin

rakennusurakkaa

koskevaa

hankintasopimusta; tavarahankintasopimuksen kohteena on tavaroiden osto, leasing,
vuokraus

tai

osamaksulla

hankkiminen

osto-optioin

tai

ilman

niitä;

tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena
on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- ja asennustöitä”

Tyypillisiä tavaranhankintasopimuksia on esitelty diplomityön liitteessä 4 (värikoodi:
oranssi).

4) Palveluhankintasopimus on määritelty erityisalojen hankintalain 4§:ssä seuraavasti:
”4) palveluhankintasopimuksella muuta kuin julkista rakennusurakkaa tai julkista
tavarahankintaa koskevaa sopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen;
palveluhankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka
kohteena on palvelujen ohella tavaroita, jos palvelujen arvo on suurempi kuin
tavaroiden arvo; lisäksi palveluhankintasopimukseksi katsotaan hankintasopimus,
johon palvelujen ohella sisältyy liitteessä C tarkoitettuja rakennustöitä”

Tyypillisiä palveluhankintasopimuksia ovat sopimukset, jossa kohteena on palvelujen
suorittaminen. Tyypillisiä palveluhankintoja on määritelty hankintalain liitteissä A ja B,
(liite 3). Palveluhankintaan voi myös kohdistua tavaroiden hankintoja. Hankinta on
palvelun hankinta, mikäli palvelu hankinnan osuus on suurempi kuin tavaroiden.
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Erityisaloilla ei sovelleta erityisalojen hankintalakia eräisiin palveluhankintoihin, joita
ovat esimerkiksi välimies- ja sovittelupalvelut ja työsopimukset (Pekkala et al. 2010,
73-74, 619-620).

6.3

Vähimmäismääräajat ja määräaikojen laskeminen

Erityisalojen julkisissa hankinnoissa sovellettavista aikamääreistä on säädetty
erityisalojen hankintalain 31§ – 34§. Lain mukaisesti aikamääreissä on huomioitava
hankinnan laatu ja monitahoisuus, sekä tarjousten laatimiseen ja toimittamiseen
vaadittava aika. Vähimmäisaikamääreet on säädetty turvaamaan osallistujille sekä
tarjoajille riittävä aika:
· laatia osallistumishakemus
· valmistella ja hankkia tarvittavat dokumentit
· tutustua tarjouspyynnön sisältöön
· laatia tarjous

Aikamääreet lasketaan aina kalenteripäivinä ja ne riippuvat siitä onko ilmoitus lähetetty
sähköisesti vai kirjepostina. Kaikissa määräajoissa on noudatettava vähintäänkin lain
asettamia vähimmäismääräaikoja. Määräaikojen pidentämisestä ei ole säädetty
tarkempia aikarajoja, joten hankintayksikön tulee käyttää omaa harkintavaltaa ottaen
huomioon tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja suhteellisuuteen liittyvä vaatimukset
(Pekkala et al. 2010, 269-270, 638-640). Taulukossa 7 on esitetty lain mukaiset
vähimmäismääräajat vuorokausina EU kynnysarvot ylittävässä erityisalojen julkisissa
hankinnoissa, joita on vähintäänkin noudatettava (www.hankintailmoitukset.fi):
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Taulukko 7. Hankintalaissa määritellyt vähimmäisaikamääreet riippuen menettelytavasta
Ei kausi-ilmoitusta
Ilmoitus ja
Menettelytapa
Ilmoitus tehty
tarjousasiakirjat Ilmoitus postitse
sähköisesti
1)
sähköisesti
Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat)
Tarjosuaika
45*
40*
52*
Rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely
Osallistumishakemu
ksen jättäminen
15*
15*
22*
Tarjousaika
rajoitetussa menet.
10**
10**
10**
Jälki-ilmoitus
48***

Kausi-ilmoitus julkaistu
Ilmoitus ja
tarjousasiakirjat Ilmoitus postitse
1)
sähköisesti
1)
sähköisesti

Ilmoitus tehty

15*

15*

22*

15*

15*

15*

10**

10**
48***

10**

* Hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä
1)

Erityisalojen hankintalain 32 §:ssä säädetään tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla
olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta. llmoitus tehdään sähköisesti sekä
tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti saatavilla sekä
ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin.
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Kuvassa 13 on esitetty hankintojen kannalta (neuvottelumenettely) kriittisimmät
määräajat esimerkinomaisesti kaaviona:
NEUVOTTELUMENETTELY
– ERITYISALOJEN JULKISET HANKINNAT

Päätös mahdollisesta
Minimi tarjousaikahylkäämisestä ja
tiedoksianto
10 päivää
Odotusaika 21 päivää

1.
HANKINTAILMOITUS
(Hilma + TED)

2.
OSALLISTUMIS
HAKEMUKSET

Julkaisusta 15 päivää
odotusaikaa
osallistumishakemusten
saapumselle.
Lasketaan julkaisemisen
seuraavasta päivästä
(kalenteripäiviä)

3.
TARJOAJIEN
SOVELTUVUUDEN
ARVIOINTI JA
VALINTA

4.
NEUVOTTELUKUTSU JA (ALUSTAVA) TARJOUSPYYNTÖ

Päätös
mahdollisesta
hylkäämisestä ja
tiedoksianto
Odotusaika *
!
21 päivää

!*

5.

6.

NEUVOTTELUT,
TARKENNUKSET

TARJOUSTEN VERTAILU

HANKINTA
PÄÄTÖS

7.

8.

! * = mahdollinen oikaisupyyntö / valitus Markkinaoikeuteen

TARKENNUKSET,
LOPULLISET
TARJOUKSET

TIEDOKSIANTO

ALLEKIRJOITUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

9.

10.

Odotusaika
21 päivää, sopimusten
allekirjoitus, jälki-ilmoitus !*
(48 päivää allekirjoituksesta)

1) Hankintailmoituksen laatiminen ja julkaisu HILMAssa
2) Hankintailmoituksen perusteella saatujen osallistumishakemusten läpikäynti (asetetut vaatimukset tulee täyttää, osallistujat toimittaneet kaikki
vaaditut selvitykset, mahdolliset täydennyspyynnöt ja täydennykset, osallistujien karsinta)
3) Hakemusten yhteenveto, informointi mahdollisista hylkäyksistä perusteluineen (tarjouspyyntö voidaan kuitenkin toimittaa odotusaikaa odottamatta)
4) Tarjouspyyntömateriaalien toimittaminen, alustavat tarjoukset ja kutsu neuvotteluihin
5) Mahdollisten hylkäysten informointi perusteluineen, alustavat neuvottelut
6) Neuvotteluita, materiaalien päivitystä
7) Lopullisten tarjousten vertailu
8) Päätös valitusta toimittajasta
9) ”Häviäjille” informointi ja perustelut
10) Sopimusten allekirjoitus ja jälki-ilmoitus Hilmaan. Sopimuksen täytäntöönpano.
Huutomerkillä on kuvattu tilannetta, jossa annetaan tiedoksi jostakin hankintaan vaikuttavasta päätöksestä, jolloin
osallistujille tai tarjoajille on varattava mahdollisuus tehdä päätöksestä oikaisupyyntö tai valitus markkinaoikeuteen. Tähän
on varattava lain mukaan aina 21 päivää tiedoksisaannista.

Kuva 13. Ilmoitusten määräajat neuvottelumenettelyssä

6.4

Osallistumisehdot

Kuten luvuissa 3.2.5 ja 5.2 kirjoitetaan, on yksi hankintalain sallima keino vaikuttaa
hankintaan asettaa sille tiettyjä ehtoja jo hankintailmoituksessa. Ehtojen asettamisen
kanssa on kuitenkin oltava erityisen tarkka, jotta ei syrji joitakin osallistujia tai rajoita
kilpailua tarkoituksen mukaisesti. Kaikilla kilpailussa mukana olevilla tahoilla on oltava
samat lähtökohdat hankintalain mukaisesti. Mikäli näin ei ole, tästä voi seurata
hankintalain Finlex 2007/348 94§:ssä hankintayksikölle määriteltyjä sanktioita.
Osallistumisehdot tulee siis laatia erityistä huolellisuutta noudattaen, asettaa ne
kohtuullisiksi

hankinnan

laatuun

ja

kokoon

nähden,

sekä

ilmoittaa

ne
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hankintailmoituksessa. Osallistujan soveltumisen arviointia tarjoamaan kyseistä
hankintaa on syytä erottaa prosessina kokonaan seuraavan vaiheen tarjousvertailuista.

Asetettavien osallistumisehtojen on noudatettava oikeusperiaatteeltaan laissa määrättyä
syrjimättömyysperiaatetta sekä suhteellisuusperiaatetta (Rantanen 2012, s.14-17).
Kyseiset periaatteet ovat osa laajempaa Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja
Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joihin liittyy julkisten hankintojen
sääntely Euroopan Unionin alueella. (Pekkala et al. 2010, 34)

Osallistumisehtoja asettamalla pyritään turvaamaan hankinnan onnistuminen siten, että
voittajaksi selviytyvä yritys kykenee suoriutumaan hankinnasta.. Osallistumisehdoilla
tässä diplomityössä tarkoitetaan hankintailmoituksessa mainittavia soveltuvuus- ja
kelpoisuusperusteita, jotka ovat synonyymejä keskenään. Ne osallistujat, jotka eivät
täytä hankintayksikön hankintailmoituksessa asettamia ehtoja, on tässä vaiheessa
hylättävä. Liitteessä 4 on kuvattu hankintailmoituksessa asetettuja ehtoja ”vaatimus” sarakkeessa, joita hankintaan osallistuneilta yrityksiltä on vaadittu. Ehdot ovat usein
hyvin samankaltaisia hankinnasta riippumatta, muuttujina pääsääntöisesti toimii
yritykseltä vaadittu liikevaihto (minimitaso) sekä vastaavien referenssien lukumäärä
(vähintään).

Osallistumisehto voi liittyä osallistujan:
·

rahoitukselliseen tai taloudelliseen tilanteeseen,

·

tekniseen suorituskykyyn,

·

ammatilliseen pätevyyteen tai laatuun

Myös

tarjoamaan

hyväksyttävien

osallistujien

määrä

tulee

ilmoittaa

hankintailmoituksessa, mikäli kyseistä rajoitusta aiotaan käyttää. Tässä on kuitenkin
huomioitava riittävän kilpailun turvaaminen (kts. kohta 4.4) ja ehdot rajoittamisen
käyttämiselle julkisissa hankinnoissa. Rajoitus voidaan kuvata esimerkiksi seuraavasti
(2014/S 068-117522):

"Hankintayksikkö tulee lähettämään tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja enintään
kuudelle (6) toimittajakandidaatille. Mikäli tämän osallistumishakemuksen vaatimukset

61

täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kuusi (6), XXX Energia Oy varaa oikeuden
karsia ehdokkaiden määrää siten että tarjouspyyntöjä lähetetään ainoastaan kuudelle
(6) vaatimukset täyttäville ehdokkaille. Karsinta tehdään siten, että tarjouskilpailuun
valittavat

yritykset

asetetaan

paremmuusjärjestykseen

vaatimukset

täyttävien

referenssien lukumäärän perusteella. Kilpailusta karsiutuvat ne joilla on vähiten
referenssejä.”

6.5

Vaadittavat selvitykset

Erityisalojen hankintalain Finlex 2007/349 51§:ssä ja hankintalain Finlex 2007/348
56§-59§ (tarkempi listaus) on säädetty ehdokkailta ja tarjoajilta pyydettävistä
selvityksistä. Vaadittavat selvitykset tulee olla kaikille puolueettomia ja eivät saa syrjiä
ketään osallistujaa. Hankintayksikkö ei voi esimerkiksi vaatia selvitystä tiettyä
sertifioitua laadunvarmistusjärjestelmää koskien, vaan sen on myös hyväksyttävä muut
alan eurooppalaiset tunnustetut sertifikaatit koskien kyseistä todistusta. Sama koskee
myös ympäristönsuojeluvaatimuksia, mikäli niitä vaaditaan. Tyypillisimpiä vaadittavia
selvityksiä ovat:

1) Rekisteritiedot
·

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet.

·

Ehdokkaita pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:
o kaupparekisteriote,
o selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,
o tilaaja.fi -palvelusta saatava raportti tai vastaava.

·

Sekä lisäksi seuraavat selvitykset, ellei tilaaja.fi- tai vastaavaa raporttia ole
toimitettu:
o selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä,
o todistus kuulumisesta työnantaja- ja elinkeinorekisteriin,
o selvitys arvonlisäverovelvollisen rekisterimerkinnästä,
o todistus verojen maksamisesta.

·

Edellä

mainitut

asiakirjat

eivät

saa

osallistumishakemuksen jättöpäivästä lukien.

olla

3

kuukautta

vanhempia
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2) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, esimerkiksi:
·

Ehdokkaan tulee toimittaa tilintarkastettu selvitys kolmen edellisen tilikauden
liikevaihdosta ja tuloksesta.

·

Riskiluokituksesta tulee antaa selvitys.

·

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan riskiluokituksen Suomen
Asiakastieto Oy:ltä tai muulla vastaavalla tavalla.

3) Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys, esimerkiksi:
·

Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kahdesta vaatimustasoltaan
vastaavasta toimituksesta, joiden tiedot on liitettävä hakemukseen, josta on
käytävä ilmi: toimituksen sisältö, kohteen nimi sekä lämmönostajan ja tämän
yhdyshenkilön yhteystiedot, lämpösopimuksen alkamis- ja päättymisajat sekä
ehdokkaan referenssikohteiden lämmönmyynti MWh vuodessa.

·

Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämä RALA- pätevyystodistus tähän
urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai muu riittävä näyttö tähän
urakkaan soveltuvasta pätevyydestä.

4) Ehdokkaan ja tarjoajan oikeudellista muotoa sekä ilmoitus vastaavista henkilöistä,
esimerkiksi:
·

Vaatimus voi liittyä esimerkiksi henkilön tutkintotodistukseen tai pätevyyteen,
sen tulee kuitenkin olla linjassa hankinnan kokoon ja laatuun nähden

·

Hankintayksiköllä on oikeus vaatia selvitystä palvelujen suorittamisesta
vastaavista henkilöistä ja heidän ammattipätevyydestään.

·

Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen taitoisia. Myöhemmin
laadittavassa urakka sopimuksessa mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan.

5) Tarjouskilpailuun osallistuminen ryhmittymänä ja muiden tahojen voimavarojen
käyttö, esimerkiksi:
·

Urakoitsijan on toimitettava selvitys siitä miltä osin tarjoaja aikoo antaa
sopimukseen kuuluvat työt alihankkijoiden toteutettavaksi (Finlex 2007/348,
48§).
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Liitteessä 4 on kuvattu hankintailmoituksessa vaadittuja selvityksiä ”Selvitys” sarakkeessa, joita osallistujien on tullut toimittaa eri hankintoihin liittyen.

Mikäli osallistujan toimittama tieto ja liitteet ovat puutteellisia, ei hankintayksikkö ole
velvoitettu pyytämään puutteellisiin tietoihin täydennyksiä tai lisäselvityksiä, kuitenkin
näin halutessaan se voi niin toimia. Hankintalain mukaisesti vastuu asiakirjojen
oikeudellisuudesta

ja

niiden

toimittamisesta

sekä

tarjouksen

tarjouspyynnön

mukaisuudesta on aina loppukädessä tarjoajalla (Pekkala et al. 2010, 348).
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6.5.1 Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulaista

on

säädetty

laki

Finlex

1233/2006

koskien

tilaajan

selvitysvelvollisuutta ja vastuutta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Julkisissa
hankinnoissa

laki

edellyttää

viimeistään

ennen

sopimusten

allekirjoittamista

tarkistamaan esimerkiksi tilaajavastuu.fi rekisteristä hankinnan voittaneen yrityksen
kelpoisuuden.

Tilaajavastuun

täyttymisen

voi

edellyttää

myös

esimerkiksi

jo

hankintailmoitusvaiheessa asettamalla yhdeksi kelpoisuusehdoksi, että osallistujan on
täytettävä kyseisen lain asettamat velvoitteet. Lain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja
sopimuskumppanin täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta
vanhat tiedot ja selvitykset:
·

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (Finlex 1118/1996)
mukaiseen

ennakkoperintärekisteriin

ja

työnantajarekisteriin

sekä

arvonlisäverolain (Finlex 1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin.
·

Kaupparekisteriote

·

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

·

Todistukset

eläkevakuutusten

ottamisesta

ja

eläkevakuutusmaksujen

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty.
·

Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä
työehdoista.

·

Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys,
on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava
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sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella
tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla (Hytönen et al. 2010, 87-88).

6.6

Ilmoitukset osallistujille

Erityisalojen hankintalain Finlex 2007/349 58§ on säädetty hankintaa koskevasta
päätöksestä ja tiedoksiannosta. Jokaisesta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan vaikuttavasta
ratkaisusta on tehtävä kirjallinen päätös joka on perusteltava. Päätökseen tulee liittää
aina kirjallinen ohje asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Päätös perusteluineen tulee
antaa niille asianosaisille, joita asia koskee. Liitteestä 5 ja 6. löytyy esimerkkimalleja,
joihin on lisättävä tarvittavat liitteet hankintakohtaisesti.

Tiedoksianto voi tapahtua joko portaittain aina yhden vaiheen ratkettua tai vasta lopussa
ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. Tiedoksiannosta tulee löytyä sanallinen
selitys

sille,

miksi

kyseinen

yritys

ei

täytä

hankintayksikön

asettamia

kelpoisuusvaatimuksia ja miksi sitä ei näin ollen voida hyväksyä mukaan tarjoamaan.
Tiedoksiantoon tulee myös liittää päivämäärä, jolloin kyseinen asiakirja on lähetetty.
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7

TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö

on

hankintaa

koskevan

kilpailutuksen

keskeisin

asiakirja.

Tarjouspyynnön laadintaan on käytettävä erityistä huolellisuutta, sillä sen keskeisen
sisällön

muuttaminen

on

lähes

mahdotonta,

johtuen

julkisten

hankintojen

lainalaisuudesta. Tarjouspyyntö tulee olla linjassa hankintailmoituksen kanssa. Mikäli
asiakirjoissa

on

poikkeavuuksia,

pätee

hankintailmoituksessa

ilmoitetut

asiat

ensimmäisenä. Tarjouspyyntöön vaikuttavat ainakin hankinnan luonne, valintaperuste,
menettelytapa, arvo sekä käytettävät sopimusehdot. Tästä syystä hankintailmoitukseen
ei ole suositeltavaa rajata asioita, jotka tarkentuvat vasta tarjouspyyntövaiheessa,
lähinnä neuvotteluiden edetessä. (Oksanen 2010, 49-51)

Tarjouspyynnöstä on säädetty erityisalojen hankintalain Finlex 2007/349 35§:ssä:

”Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella
voidaan

antaa

Tarjouspyynnössä

yhteismitallisia
tai

ja

keskenään

hankintailmoituksessa

vertailukelpoisia

pyydetään

toimittajia

tarjouksia.
esittämään

kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa.”

7.1

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava tiedot, joilla on olennaista
merkitystä hankintamenettelyyn tai tarjoukseen laatimiseen tai tarjousten vertailuun.
Erityisalojen hankintalain Finlex 2007/349 36§:ssä on säädetty tarjouspyynnön
sisällöstä kahdeksan kohtaa, jotka on vähintään löydyttävä:

”Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa taikka ilmoituksessa
toimittajarekisterin olemassaolosta silloin, kun tällainen ilmoitus on samalla kutsu
tarjouskilpailuun, on oltava:
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1) hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten
esittämisestä 40 ja 41 §:ssä säädetään sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut
laatuvaatimukset;
2) viittaus mahdollisesti julkaistuun hankintailmoitukseen;
3) määräaika tarjousten tekemiselle;
4) osoite, johon tarjoukset on toimitettava;
5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava;
6) mahdollisesti vaadittavat liiteasiakirjat;
7) tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta
tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen
vaihteluväli

taikka

poikkeuksellisissa

tapauksissa

vertailuperusteiden

tärkeysjärjestys; sekä
8) tieto toimittajarekisterin olemassaolosta.

Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on
olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.”

Tarjouspyyntö Pöyryllä Finland Oy:llä julkisissa hankinnoissa tulisi sisältää vähintään
seuraavat kohdat, kun kyseessä on erityisala ja hankintamenettelyksi on valittu
rajoitettu-, neuvottelu- tai kilpailullinen neuvottelumenettely:

1) Yleiset tiedot
a. Milloin hankintailmoitus on julkaistu (HILMA&TED)
b. Mihin mennessä tarjoukset on jätettävä (päivämäärä ja kellonaika)
c. Hankintayksikön yhteystiedot ja yhteystiedot, mihin tarjoukset on
jätettävä ja miten
d. Kieli, jolla tarjous on laadittava
e. Tarjouksen voimassaoloaika

2) Hankinnan kohteen määrittely
a. Tekniset eritelmät
b. Hankinnan kohteen tarkat laatuvaatimukset, määrät ja muut ehdot
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3) Tarjouken valintaperusteet
a. Hinta vai kokonaistaloudellisuus
b. Käytettäessä

kokonaistaloudellista

edullisuutta,

tulee

asetettujen

vertailukriteereiden ja hinnan suhteellinen painotus ja pisteytys tai
kohtuullinen vaihteluväli ilmoittaa
c. Mikäli vertailuperusteita käytetään tärkeysjärjestyksessä, on se myös
ilmoitettava kaikille tarjoajille

4) Muut ehdot, joilla on olennaisesti vaikutusta tarjousten valintaan
a. Tärkeimmät

sopimusehdot

(mahdollisesti

koko

sopimusluonnos

liitteeksi), mitä sopimusmallia käytetään.
b. Yleiset sopimusehdot
c. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset, sallitaanko? Tarkista mitä
ilmoitettu hankintailmoituksessa
d. Hintatietojen ilmoitustapa; osahinta, yksikköhinta, alv, mahdolliset
hinnanmuutosperusteet
e. Sopimus- ja optiokausi
f. Mahdolliset optiot, tarkista onko ilmoitettu hankintailmoituksessa
g. Toimitusehdot ja maksuehdot
h. Takuu- ja ylläpitoehdot
i. Käyttäjien koulutus ja huoltopalvelut
j. Vakuudet ja vakuutukset
k. Toimituksen valvonta ja vastaanotto
l. Liitelomakkeet
m. Tarjousten julkisuus
Yllä olevaa listaa voi pitää ns. tarkistuslistana laadittaessa julkisesta hankinnasta
tarjouspyyntöä. Lista ei ole täydellinen, koska se vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta
ainakin yllä mainitut asiat pitäisi löytyä julkisen hankinnan tarjouspyyntömateriaalista.
Ohjeistus on laadittu alan kirjallisuutta soveltaen. (Pekkala et al. 2010, 384-385)
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7.1.1 Tarjousten julkisuus
Kuten yllä mainitaan, tarjouspyynnössä olisi hyvä määritellä tarjoukset lähtökohtaisesti
kokonaisuudessaan julkisiksi vähintäänkin tarjouskilpailussa osallistuviin tarjoajiin
nähden. Tarjoukset tulevat pääsääntöisesti julkisiksi viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva sopimus on tehty. Asianosaisella on oikeus saada tarjousasiakirjoista tieto
kuitenkin jo silloin, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

Mikäli tarjous, edellä todetusta huolimatta, sisältää salassa pidettävää tietoa, tulisi
tarjoajan yksilöidä salassa pidettävät kohdat tarjouksessaan yksiselitteisesti siten, että ne
pystytään vaivatta erottamaan tarjouksen muusta sisällöstä. Helpointa tämä on tehdä
vaatimalla tarjoajia jo tarjouspyyntövaiheessa laittamaan kaikki salassa pidettävät tiedot
erilliseen liitteeseen. (Hytönen et al. 2010, 137-138)

Vastuu salassapitomerkintöjen asianmukaisuudesta tulee olla tarjoajalla itsellään. Jos
tarjous ei sisällä salassapitomerkintöjä, voidaan tarjous katsoa kokonaisuudessaan
julkiseksi. Yleensä tarjoajalla tulee tarve merkitä koko tarjous salaiseksi, mutta näin ei
kuitenkaan voida toimia. Julkisen hankinnan tarjous ei voi koskaan olla kokonaan
salassa pidettävä (lukuun ottamatta salaisia hankintoja esim. puolustushallinto PuTu laki). Lisäksi tulee huomioida, että tarjousten vertailuun vaikuttavia tietoja ei myöskään
saa merkitä salaiseksi. Asiakirjojen salassapidosta on hyvä laittaa maininta, että siitä
viime kädessä päättää kuitenkin hankintayksikkö.

Mikäli hankintayksikkö saa pyynnön esittää esimerkiksi voittaneen tarjoajan tarjousta
muille asianosaisille tarjoajille, on tarjouksen sisällöstä annettava tieto suullisesti,
annettava tarjous nähtäväksi, jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi erikseen määriteltynä
ajankohtana hankintayksikön tiloissa. Tarjouksesta voi myös antaa kopion tai tulosteen
sitä pyytäneelle asianosaiselle. Tieto tarjouksen julkisesta sisällöstä on annettava
lähtökohtaisesti pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren
määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi
aiheuta kohtuutonta haittaa hankintayksikön toiminnalle. Julkisuus lain (Finlex
1999/621) 14§ mukaan asiakirjoja koskeva pyyntö on pyrittävä käsittelemään
välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä saadusta pyynnöstä. Mikäli

70

asiakirjoja on paljon ja niihin sisältyy salassa pidettävää materiaalia, on tiedoksianto
suoritettava yhden kuukauden kuluessa tietopyynnöstä. (Pekkala et al. 2010, 583-586)
Pöyryn

Finland

Oy:n

asianosaisuusjulkisuutta,

hankinnoissa

jolloin

vain

sovelletaan

asianosaisilla

on

lähes
oikeus

poikkeuksetta
saada

tieto

tarjouskilpailun sisällöstä. Mikäli hankintayksikkönä toimii viranomainen, on
asiakirjojen julkisuudesta sovellettava yleisöjulkisuuteen perustuvia säädöksiä, jolloin
myös muilla kuin asianosaisilla tulee olla oikeus saada tieto tarjouskilpailun ratkaisuista
ja siihen vaikuttaneista päätöksistä.

7.2

Vertailuperusteet

Keskeisin kompastuskivi tarjouspyyntövaiheessa on asetettujen vertailukriteereiden
objektiivinen soveltaminen ja vertailu. Tästä syystä, vertailukriteereitä asetettaessa on
ne mietittävä tarkkaan, miten kriteerejä tullaan vertailuvaiheessa objektiivisin perustein
soveltamaan ja mahdollisesti perustelemaan. On mahdollista, että kriteereitä pitää
selittää tai avata yksityiskohtaisesti jollekin tarjoajalle. Lähtökohtaisesti kuitenkin mikä
tahansa vaatimus voi olla vertailuperusteena, jos se on syrjimätön ja suhteessa
hankinnan kokoon ja luonteeseen. (Pekkala et al. 2010, 414)

Markkinaoikeuden tapauksia tutkiessa, voi tehdä havainnon, että kilpailutusten
vertailuperusteet ja niiden oikeuskäytännönmukaisuus on noussut viimeaikaisessa
oikeuskäytännössä yhä enenevissä määrin esiin. Työ- ja elinkeinoministeriön
ylitarkastaja

Markus

Ukkola

onkin

todennut

verkkokolumnissaan

seuraavaa

(www.hankinnat.fi):

”Pisteyttämistä koskevat kysymykset näyttäisivätkin tulevaisuudessa muodostuvan
entistä

mielenkiintoisimmiksi

ja

niihin

on

perusteltua

kiinnittää

huomiota

suunnitelmallisessa ja huolellisessa hankintatoimessa”

Erityisalojen hankintalain Finlex 2007/349 54§:ssä, 3 momentissa on mainittu
vertailuperusteista seuraavaa:
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”Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet ja
niiden

suhteellinen

painotus

on

ilmoitettava

hankintailmoituksessa

tai

tarjouspyyntöasiakirjoissa. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen
vaihteluväli. Jos vertailuperusteiden suhteellisen painotuksen ilmaiseminen ei ole
perustellusti mahdollista, vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä.”

Alla on listattu muutama esimerkki, josta tulisi käydä ilmi, millä tarkkuudella
tarjouspyynnössä tulisi vertailuperusteita ilmoittaa:

Esimerkki Pöyry Finland Oy:n laatimasta tarjousaineostossa liittyen noin 10 MW:n
kiinteänpolttoaineen lämpökeskus hankintaan. Teknisistä vertailukriteereistä ja niiden
pisteytyksestä on kirjoitettu seuraavaa:

Tekniset ratkaisut ja kattilalle soveltuvat polttoaineet seuraavasti (pisteytys 0; 0,5; 1;
1,5…)
a) Tarjottu tekniikka ja käytettävyys, maksimi 4 pistettä
·

minimiteho alle 2 MW, 1 piste

·

mitoitukset, 2 pistettä (painehäviö, materiaalivahvuudet)

·

materiaalit, 1 piste (materiaalien korroosionkesto)

b) Pohjapiirros, rakennukset ja julkisivut, maksimi 2 pistettä
(tilaratkaisujen toimivuus suhteessa tarjous-pyyntöasiakirjoissa kuvattuun)
c) Tarjottu ratkaisu käyttö- ja kunnossapitotöiden toteutuksen kannalta, maksimi 1
pistettä
d) Erilaisten polttoaineiden soveltuvuuden monipuolisuus, 3 pistettä
·

huomioidaan

mahdolliset

rajoitukset

pyydettyjen

polttoainevaihtoehtojen

suhteen (esim. kosteusraja ja polttoainevalikoiman laajuus)

Esimerkki

Pöyry

Finland

kaukojäähdytyspumppujen

Oy:n

hankintaan,

pisteytyksestä on kirjoitettu seuraavaa:

laatimasta
teknisistä

tarjousaineistosta
vertailukriteereistä

liittyen
ja

niiden
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Tekniseen/taloudelliseen arvioinnin perusteena käytetään alla olevia kriteerejä, kun
teknistä arviointia tehdään.
Tekninen/taloudellinen arviointi ja vertailu perustuvat pumpun kustannuksiin 20 vuoden
käytön aikana:
·

sähkönkulutus suunnittelupisteessä (tarjoaja)

·

käyttöjakso 20 a

·

korko 5 %

·

sähkönhinta 50 €/MWh

·

käyntiaika
o Kaukojäähdytyspumput (isot)

(75 %)

1000 h/a

o Kaukojäähdytyspumppu (pieni) (25 %)

6000 h/a

Pisteet lasketaan alla olevan kaavion mukaisesti:

Pgrade1 = Pmax ×

V min
Vc

P∫grade1∫

Ehdokkaan pisteet

Pmax

Maksimipistemäärä = 50 pistettä

Vc

Ehdokkaan arvo (käyttökustannuslaskelma)

Vmin

Vertailtujen tarjousten käyttökustannusten minimiarvo

Hankintalainmukaisesti asetettujen vertailuperusteiden ja vaatimusten tulee olla
syrjimättömiä. Sallittua ei esimerkiksi ole sellaisten vertailuperusteiden käyttäminen,
jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön
kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Vertailuperusteina voidaan käyttää
esimerkiksi hankintalaissa mainittuja seuraavia perusteita:
·

laatua

·

hintaa

·

teknisiä ansioita
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·

esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia

·

ympäristöystävällisyyttä

·

käyttökustannuksia

·

kustannustehokkuutta

·

myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea

·

huoltopalveluja

·

toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa

·

elinkaarikustannuksia.

Käytettäessä vertailukriteerinä hintaa, olisi syytä aina kertoa, mistä muodostuu
vertailtava hinta (yksikköhinta, kokonaishinta, positiot), mikä on hinnan painoarvo ja
miten pisteet jakautuvat (esimerkiksi paras saa täydet pisteet ja muut suhteessa siihen).
Hinnan osalta voidaan todeta, että tyypillisesti hinnan painoarvona massatavara
hankinnoissa voidaan käyttää yli 60 %, muiden tuotteiden hankinnoissa 30-50 % ja
asiantuntijapalveluissa hinnan painoarvo on vain 20 %. Ranskalaisessa urakassa hinnan
painoarvo on 0 %. Ranskalaisessa urakassa hankinnan hinta on annettu kaikille tiedoksi
ja tarjouksia vertaillaan pelkästään 100 % laatutekijöillä. Ranskalainen urakka voi tulla
kyseeseen esimerkiksi rakennusurakoissa. Hinnan painoarvo riippuu loppukädessä
hankinnan kohteesta ja luonteesta, sekä hankintayksikön asiantuntemuksesta. Karkeana
sääntönä

hinnan

painoarvoa

määritettäessä,

voisi

pitää

seuraavaa:

mitä

yksityiskohtaisemmin tuote tai palvelu on määritelty tarjouspyyntömateriaalissa, sitä
vähemmän

jää

liikkumavaraa

muille

kuin

hintatekijöille.

Hintakomponentilla

vertailtaessa on aina tarjouspyynnössä myös muistettava mainita, tuleeko hinnat
ilmoittaa arvonlisäverollisina vai arvonlisäverottomina. (Pekkala et al. 2010, 413-418).

Vertailuperusteina ei saa käyttää perusteita, joilla ei ole liittymää hankinnan kohteeseen.
Esimerkiksi ympäristökriteereiden, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten kriteereiden tai
eettisten velvoitteiden liittymistä hankintaan voidaan joutua arvioimaan. Myöskään
kriteereitä, joita on aiemmassa karsintavaiheessa, esimerkiksi hankintailmoituksessa
ilmoitettu käytettävän soveltuvuusehtona, ei voida enää tarjousten vertailukriteerinä
käyttää. Yksi yleisimmin esiintyvä vertailuihin liittyvä kysymys on, voidaanko
referenssejä, toisin sanoen kokemusta, käyttää tarjousten vertailukriteerinä vai
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soveltuuko niiden vertailu vain kelpoisuuden arviointiin? Markkinaoikeuden ratkaisujen
perusteella voidaan todeta, että referenssejä saa uusimpien oikeusratkaisujen perusteella
käyttää hyväksytysti vertailuperusteena tietyin edellytyksin, kunhan niillä on selkeä
liityntäpinta kyseiseen hankintaan. (Rantanen 2012, 45-49).

7.2.1 Tarjousten vertailu
Tarjousten vertailussa tulee kaikki saadut tarjouspyynnön mukaiset ja kelpoisuusehdot
täyttävät tarjoukset vertailla kaikilla tarjouspyynnössä esitetyillä vertailukriteereillä.
Mitään esitettyä vertailukriteeriä ei saa siis jättää vertailematta. Vertailussa voidaan
käyttää vain kirjallisten tarjousten tietoja. Vertailuun ei saa lisätä uusia kriteereitä ja
kaikki piste-erot on kyettävä perustelemaan myös sanallisesti. Oikeuskäytännön mukaan
tarjousten vertailusta on aina selvästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on
arvioitu kunkin vertailunperusteen osalta. Mikäli tarjouksista on annettu toisistaan
poikkeavia pisteitä, vertailusta on ilmettävä mihin tarjousten vertailun piste-erot
perustuvat. Vertailuun on myös lisättävä esitys vertailtujen tarjousten lopullisesta
paremmuusjärjestyksestä (Pekkala et al. 2010, 454-461).

Hankintalain 46 §:n mukaisesti tarjoajalla on velvollisuus osoittaa, että tarjottu tavara,
palvelu tai rakennusurakka on tarjouspyynnössä esitetyn mukainen. Käytännössä
kyseisen lainkohdan tulkinta tarkoittaa esimerkiksi hinnan osalta sitä, että usein
epäselvyydet tarjouksissa tulkitaan laatijan vahingoksi (Parikka et al. 2010, 6).

7.3

Lisätietojen antaminen ja kysymykset

Kun kyse on monimutkaisesta hankinnasta, jolloin tarjouspyyntö voi olla kymmeniä
sivuja

sisältävää

teknistä

materiaalia,

saattaa

siitä

syntyä

kysymyksiä

ja

tarkennuspyyntöjä. Kysymykset ja tarkennukset olisi syytä ohjata keskitetysti tiettyyn
päivämäärään mennessä, ennalta määrättyyn osoitteeseen, jolloin kaikille osapuolille
pystytään

vastaamaan

tasapuolisesti,

ketään

syrjimättä,

samansisältöisesti

ja

yhtäaikaisesti. Lisätietoja annettaessa on hyvä huomioida yritysten nimettömyys, sillä
joissakin tapauksissa kilpailijoiden nimien tietoon tuominen saattaa vääristää kilpailua
ja johtaa ei-toivottuun tilanteeseen (Helsingin Seudun Liikenne 2010, 29). Hankintalain
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Finlex 2007/348 42§ on määritelty lisätietojen ja kysymysten määräaikoihin liittyen
seuraavaa:

”Hankintayksikön on avoimessa menettelyssä toimitettava tarjouspyyntöön liittyvät
lisätiedot viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä. Nopeutetussa
menettelyssä, rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä lisätiedot on
toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä, jos lisätiedot on
pyydetty riittävän ajoissa.”

Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on todettu, että tarjouksiin saa pyytää täydennyksiä
ainoastaan, jos tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus on johtunut epäselvästä
tarjouspyynnöstä. Tällöinkään tarjouksen täydentäminen ei saa vaarantaa tasapuolista ja
syrjimätöntä kilpailua ja johtaa tarjouksen sisällön keskeiseen muuttamiseen.
Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta pyytää täydentämään puuttuvia tietoja.
Tarjousten epämääräisyyksiä ei ole oikeutta selvittää itse epävirallista tietä, esimerkiksi
verkkosivuilta, vaan niistä tulee aina pyytää tarjoajalta erillinen kirjallinen selvitys.
Vain yksiselitteisesti pääteltävissä olevat seikat (esim. kokonaishinta yksikköhintojen
perusteella) voidaan huomioida. Tarjoaja voi myös itse ottaa yhteyttä, mikäli havaitsee
antamassaan tarjouksessa puutteita, jotka eivät vaikuta itse tarjouksen keskeiseen
sisältöön tai mahdollisuuteen tarjouksen parantamisesta (Pekkala et al. 2010, 441).

7.4

Hylkääminen

Sisällöltään tarjouspyynnön vastainen tarjouksen hylkääminen on hankintayksikön lähes
ehdoton velvollisuus tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailun turvaamiseksi. (Pekkala et
al. 20101, 443) Puutteet tulee kuitenkin aina tutkia tapauskohtaisesti, sillä tarjouksen
hylkääminen ja tarjoajan sulkeminen pois kilpailusta on epätoivottavaa. Tarjouksen
tekemiseen on voinut kulua tarjoajalta tuhansia työtunteja, ja näin ollen kynnys valittaa
hylkäyksestä markkinaoikeuteen voi olla hyvin pieni. Tarjouksen hylkääminen voi
kuitenkin usein olla perusteltua ja näin ollen ainut oikea menettelytapa tasapuolisen
kohtelun turvaamiseksi.

Tarjousten hylkäysperusteita voivat olla esimerkiksi:
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·

Tarjouspyynnön vastainen tarjous
o Kuitenkaan merkityksettömän puutteen takia ei ole oikeutta hylätä
tarjousta, tarvittaessa ristiriitaisia tietoja on lisäselvitettävä
o Hankintailmoituksessa voidaan myös sallia vaihtoehtoiset tarjoukset

·

Muotoseikoiltaan eriävä tarjous, mikäli tämä vaarantaa tarjoajien tasapuolisen
kohtelun
o Hankintailmoituksessa voidaan myös sallia vaihtoehtoiset tarjoukset

·

Asetettuja sopimusehtoja ei hyväksytä
o Mikäli muutoksia ei ole sallittu tarjouspyynnössä

·

Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous
o Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä selvitys tarjouksen sisällöstä
ennen hylkäämistä, toisin sanoen, miksi hinta on poikkeuksellisen
alhainen ja onko todellista mahdollisuutta selviytyä hankinnasta
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla (Parikka et al. 2010, 14).

Viime kädessä markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistaan,
onko hankintayksiköllä ollut oikeus hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena, vai onko
virhe ollut niin merkityksetön, että se ei vaaranna tarjousten vertailun tasapuolista
kohtelua, eikä sitä tule hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

7.5

Kielletty tinkaaminen

Lähtökohtaisesti tarjoajien tulisi antaa heti asianmukainen tarjous, jonka uskoo
menestyvän tarjouskilpailussa. Lopullisessa tarjouksessa ei voi varata oikeutta
hintavaraumiin tai hinnasta neuvotteluun (MAO:361/13). Tinkimisestä ei ole säädetty
laissa, mutta Euroopan komission on päätynyt direktiivejä hyväksyessään antamaan
lausunnon, jossa lopullisten tarjousten antamisen jälkeen hinnasta neuvottelu katsotaan
kielletyksi menettelyksi. Myöskään tasapuolinen kilpailijoiden kohteleminen ei toteudu
tingatessa. (Pekkala et al. 2010, 213-214).

Hinnanmuutokset ovat ainoastaan perusteltuja, mikäli ne liittyvät tehtyihin muutoksiin.
Muutokset eivät kuitenkaan saa olla niin radikaaleja, että koko hankinnan sisältö
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muuttuu oleellisesti ja vääristää näin mm. tasapuolista ja syrjimätöntä kilpailutilannetta.
Esimerkiksi pienet tekniset tarkennukset eivät saa mahdollistaa merkittäviä hinnan
alennuksia, vaikka tarjoaja olisi tehnyt tarkennukset ilman hankintayksikön pyyntöä.
Hankintayksikkö saa kuitenkin pyytää tarjoajia muuttamaan tarjouksia, jos hankinnan
sisältöä joudutaan tarkistamaan, esimerkiksi määrärahojen riittämättömyyden tai
olosuhdemuutosten vuoksi (Pekkala et al. 2010, 425-427).

7.6

Tarjouspyynnön virheellisyydet ja jälkikäteinen
täydentäminen

Tarjouspyynnön täydentäminen tai selventäminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi
hankinnan

kohteen

muutoksen

yhteydessä.

Toisaalta

tarjoajien

tasapuolinen

kohteleminen edellyttää, että tarjousten valintaa vaikuttavia seikkoja ei enää muuteta
tarjousmenettelyn

aikana.

Mikäli

hankinnan

sisältöä

joudutaan

muuttamaan

olennaisesti, tulee kilpailutus keskeyttää ja käynnistää julkinen hankintaprosessi alusta
uudella hankintailmoituksella.

Lähtökohtaisesti tarjouspyynnön jälkikäteinen täydentäminen tulisi aina suorittaa
kirjallisesti kaikkia tarjoajia tasapuolisesti kohdellen. Tarjouspyyntöä voidaan joutua
täydentämään

esimerkiksi

olosuhteiden

muutoksen

vuoksi.

Tarjouspyynnön

muutoksesta on aina informoitava kaikkia tarjoajia samanaikaisesti ja saman
sisältöisesti. Tarjouspyynnössä on hyvä ilmoittaa tarjoajille tietty päivämäärä ja
kellonaika mihin mennessä mahdolliset epäselvyydet on ilmoitettava ja mihin mennessä
näihin tullaan kaikille yhteisesti vastaamaan ilman kysyjän nimeä. Kuten yllä mainitaan,
mikäli käy ilmi, että tarjouspyynnössä on esiintynyt sellainen virhe, jota muuttamalla
myös muilla kuin tarjouskilpailuun osallistuneilla yrityksillä olisi mahdollisuus tarjota
hankintaa, on hankinta keskeytettävä ja käynnistettävä alusta (Pekkala et al. 2010, 423425).
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8

HANKINNAN PÄÄTÖS

8.1

Ilmoitus hankintaa koskevasta päätöksestä ja tiedoksianto

Jokaisesta tarjoajan tai osallistujan asemaan vaikuttavasta päätöksestä on tehtävä
kirjallinen päätös, joka on sanallisesti perusteltava. Päätöksestä ja siihen liittyvistä
asiakirjoista on käytävä ilmi päätökseen vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että
ne ovat tarjoajan arvioitavissa. Keskeisiä kriteereitä on, että vertailu ollut
oikeudenmukaista ja suoritettu julkisen hankintalain mukaisesti ketään syrjimättä.
Ilmoitukseen

on

lisäksi

liitettävä

asianmukaiset

ohjeet

asian

saattamiseksi

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ohjeet markkinaoikeuteen löytyy liitteen 6 lopusta.
Päätöksen voi saattaa asianosasille tiedoksi joko sähköisesti tai kirjeitse. Mikäli päätös
toimitetaan kirjepostilla, on valitusaikaan laskettava 7 päivää lisää aikaa, jolloin
kyseisenä ajanjaksona postin katsotaan viimeistään saapuneen asianosaiselle tiedoksi.
Tiedoksianto on suoritettava tarjoajan antamaan osoitteeseen, ei esimerkiksi yleiseen
sähköpostiosoitteeseen.

Perusteluksi ei riitä se, että hankintayksikkö kertoo tarjoajille, kuka on täyttänyt
minkäkin vertailukriteerin parhaiten. Perusteluissa on nostettava kaikkien saatujen
tarjousten osalta jokainen asetettu vertailuperuste esille siten, että siitä voi
yksiselitteisesti nähdä, miten tarjouksia on vertailtu jokaisen kriteerin osalta. Lisäksi
jokaisen kriteerin osalta on esitettävä johtopäätös, josta selviää jokaisen tarjouksen
keskinäinen paremmuusjärjestys. Päätöksestä tai sen liiteasiakirjoista on myös käytävä
ilmi, milloin hankintasopimus voidaan aikaisintaan allekirjoittaa. Mikäli tiedoksianto
suoritetaan sähköisesti, on päätöksessä mainittava päivämäärä, jolloin tiedoksianto on
toimitettu tarjoajille.

Markkinaoikeuden päätöksessä 3.3.2009 (MAO 111/09) on todettu, että perusteluksi
tiedoksiannossa ei riitä se, että kirjelmässä on mainittu, että tarjousvertailuasiakirjat on
kaikkien tarjoajien nähtävillä hankintayksikön toimistolla. Mikäli tiedoksianto on ollut
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puutteellista, on valitus markkinaoikeudelle tehtävä viimeistään kuuden kuukauden
kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä (Finlex 2007/348, 87§). Mikäli tiedoksianto on
tehty tyhjentävästi, hankintalakia noudattaen, on valitusaika päätöksestä 21 päivää.
(Pohjonen et al. 2010, 513-515) Edellä mainittu sääntö pätee myös tämän työn kohdassa
6.6 ilmoitukset osallistujille.

Esimerkki tiedoksiannosta ja ohje markkinaoikeuteen valituksen saattamiseksi löytyy
diplomityön liitteestä 6.

8.2

Hankintasopimus

Hankintasopimus on määritelty erityisalojen hankintalaissa seuraavasti:

”hankintasopimuksella kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai usean
hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on
rakennusurakan

toteuttaminen,

tavaran

hankinta

tai

palvelun

suorittaminen

taloudellista vastiketta vastaan”

Hankintasopimus syntyy kun hankintayksikkö ja sen valitsema toimija allekirjoittavat
sopimuksen.

Hankintasopimuksen

syntyminen

vaikuttaa

käytettävissä

oleviin

oikeuskeinoihin. Ennen sopimuksen syntymistä markkinaoikeus voi kumota ja estää
sopimuksen syntymisen ja velvoittaa sen korjaamaan virheellisen hankintamenettelyn.
Kirjallisuudessa hankintasopimuksen kohdalla on korostettu useaan otteeseen, että
hankintapäätös ei voi ajaa hankintasopimuksen asiaa johtuen sopimusoikeudellisista
periaatteista. Mikäli hankinnan päätös vastaa hankintasopimusta, mutta markkinaoikeus
ei hyväksyisi hankinnan täytäntöönpanoa, joutuisi hankintayksikkö lähes aina
vahingonkorvausvastuuseen sopimusrikkomuksesta (Pekkala et al. 2010, 520).

Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen
ja valitusosoituksen tiedokseen. Edellä mainittu koskee EU-kynnysarvot ylittäviä
hankintoja. Ennen sopimusten allekirjoitusta on syytä vielä Markkinaoikeudesta
tarkistaa, ettei sinne ole tullut hankintaa koskevia valituksia tai oikaisupyyntöjä.

80

8.3

Jälki-ilmoitus

Jälki-ilmoitus tulee julkaista EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta viimeistään, kun
hankintasopimusten allekirjoittamisesta on kulunut 48 päivää. Jälki-ilmoitus julkaistaan
Hilma-palvelussa ja siinä kerrotaan lähinnä tarjouskilpailun voittajan tai voittajien
nimet, ja sen hankinnan osan nimi, minkä voittaja on saanut hankinnasta
toimitettavakseen. Jälki-ilmoituksessa ilmoitettavia tietoja ovat:
·

Hankintayksikön tiedot

·

Sopimukselle annettu nimi

·

Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka

·

Hankinnan lyhyt kuvaus

·

CPV –koodi

·

Sopimuksen lopullinen hinta

·

Menettelyn luonne (esim. avoin- , rajoitettu- , neuvottelumenettely )

·

Hankintailmoituksen numero

·

Sopimus
o Voittaneen tarjoajan tiedot
o Saatujen tarjousten lukumäärä

Jälki-ilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen
edun vastaista ja sisältää liikesalaisuuksia tai tietoja, mikä haittaisi tarjoajien välistä
kaupallista ja tervettä kilpailua.

Jälki-ilmoitusvelvoitteella pyritään seuraamaan sitä, että julkinen hankinta on saatettu
asianmukaisesti päätökseen. Myös hankinnan keskeytyksestä ja hankinnasta, josta on
tehty ennakkokysely, mutta hankintaa ei ole päätetty jatkaa, on julkaistava asian
mukaisesti jälki-ilmoitus Hilmaan (Pekkala et al. 2010, 264-266).
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8.4

Valitusprosessi

Oikeus valittaa hankinnan päätöksestä tai ratkaisusta on julkisessa hankinnassa aina
asianosaisella tai muutamalla valtion tai kunnan valvovalla viranomaisella sekä
sellaisella taholla, joka on myöntänyt hankkeelle tukea tai rahoitusta. Asianosaisella
tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjoajaa tai osallistumishakemuksen jättänyttä tahoa.
Yleensä valittajalla on kaksi tapaa vaatia muutosta tehtyyn päätökseen; hankintaoikaisu
tai valitus markkinaoikeuteen (Pekkala et al. 2010, 525-526).

Hankintayksikön tulee liittää aina hankintamenettelyssä tehdystä tarjoajan tai
osallistujan asemaan vaikuttavasta päätökseen ohje, miten valituksen asiasta voi
toimittaa markkinaoikeuden nähtäväksi ja kuultavaksi. Liitteessä tule olla myös
hankintayksikön yhteystiedot, johon tiedon asian viemisestä markkinaoikeuteen voi
ilmoittaa tai tehdä oikaisupyynnön koskien päätöstä. Hankintayksikkö on vastuussa
siitä, että valitusosoitus ja ohjeistus on hankintalain mukainen. Markkinaoikeudesta
löytyy lukuisia tapauksia siitä, että valitusohjeistuksessa tiedot ovat olleet virheellisiä,
jolloin säädetty määräaika valituksille ei ole tästä johtuen pätevä (Pekkala et al. 2010,
517).

Mikäli asianosainen tiedoksiannon saatuaan aloittaa jatkotoimet on tästä aina
informoitava myös hankintayksikköä. Tätä velvoitetta ei ole hankintalaissa sanktioitu.
Markkinaoikeuden sivuilta voi seurata vireille tulleita hankinta-asioita sekä oikeuden
ratkaisuja. Markkinaoikeus on velvollinen pitämään listaa vireille tulleista valituksista
mahdollisimman ajan tasaisena (Pekkala et al. 2010, 528).

8.4.1 Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisusta

on

säädetty

hankintalain

Finlex

2007/348

80-83§:ssä.

Hankintaoikaisu on lähtökohtaisesti kevyempi ja nopeampi tapa vaatia oikaisu
hankintayksikön tekemään päätökseen. Asianosainen voi tehdä hankintaoikaisun 14
päivän sisällä siitä kun asianosaisen katsotaan saaneen tieto päätöksestä. Tilanteessa,
jossa

hankintayksikkö

ei

ole

järjestänyt

hankinnasta

tarjouskilpailua,

voi

hankintaoikaisun tehdä kuka tahansa hankinnan kohteena olevalla alalla toimiva taho,
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jolla olisi potentiaalinen mahdollisuus tehdä tarjous. Mikäli rajoitetussa menettelyssä tai
neuvottelumenettelyssä ei osallistumishakemuksen jättänyttä yritystä valita jatkoon, voi
asianosainen tehdä hankintaoikaisun hankintayksikölle.

Myös hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun, jolla se muuttaa virheellisen
päätöksen tai peruuttaa toimenpiteen, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaaseen
tai tarjoajaan, jos päätös tai toimenpide perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen
virheeseen. Hankintayksikkö ei voi esimerkiksi hankintaoikaisun kautta vertailla ja
pisteyttää tarjouksia uudestaan, mikäli sen muuten katsotaan toimineen oikeusohjeiden
mukaisesti. Hankintaoikaisua koskien päätöstä tai ratkaisua ei voida myöskään tehdä,
mikäli hankintasopimus on jo allekirjoitettu. Mikäli asiasta on hankintaoikaisun lisäksi
valitettu markkinaoikeuteen, on hankintayksikön ilmoitettava markkinaoikeudelle asian
ottamisesta

käsittelyyn

hankintaoikaisuna

ja

ilmoitettava

sen

aiheuttamista

toimenpiteistä. Mikäli markkinaoikeus määrää hankintayksikölle toimenpiteitä,
esimerkiksi tarjouskilpailun keskeytyksen, on nämä pantava täytäntöön välittömästi
ennen hankintayksikön omia toimenpiteitä. (Pekkala et al. 2010, 525-530).

8.4.2 Valitus markkinaoikeuteen
Markkinaoikeuden internet sivuilla on kuvailtu kyseisen tuomioistuimen toimintaa
seuraavasti:

”Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja
valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien
myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.”

Valitus markkinaoikeuteen voi koskea hankintapäätöksen ohella myös kaikkia muita
toimenpiteitä, jolla on vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Hankintayksikön on
syytä tiedostaa, että valituksen voi tehdä jo esimerkiksi tarjouskilpailuvaiheessa,
vaikkapa tarjouspyynnön syrjivästä ehdosta tai jos tarjoaja kokee, että kohtelu on
syrjivää. Hankinnan alustavasta tarkastelusta ja valmistelusta ei ole oikeutta valittaa
markkinaoikeuteen (Pekkala et al. 2010, 536).
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Mikäli hankintapäätöksestä tehdään valitus markkinaoikeuteen, astuu kielto tehdä
hankintasopimus välittömästi voimaan (Finlex 2007/348, 90§). Hankintayksikkö voi
kuitenkin pyytää markkinaoikeudelta hankintapäätöksen täytäntöönpanolupaa (Pekkala
et al. 2010, 542). Hankintayksikön on suotavaa tarkastella riittävän tiheästi
markkinaoikeuden sivuilta, että valituksia ei ole sinne saapunut.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Julkisten hankintojen parissa työskennellessä ja alan kirjallisuutta tutkiessa olen
havainnut, että toiminta tapoja on hyvin monia. Julkinen hankintatoimi on lailla
säädeltyä ja pahimmassa tapauksessa juridisesti oikea tapa toimia ratkaistaan
tuomioistuimessa.

Lain

mukaista

toimintatapaa tulee

etsiä

markkinaoikeuden

ennakkotapausten perusteella. Lakia tutkimalla on hankintainsinöörin joihinkin
hankintalain keskeisimpiin kysymyksiin lähes mahdotonta saada tyhjentävää ja selkeää
vastausta; keskeinen esimerkki tästä on mm. tarjousasiakirjoja koskeva julkisuus, ja
miten lain puitteissa tulisi toimia. Tässä yhteydessä voidaankin todeta, että tällä hetkellä
kansallinen hankintalaki luo raamit julkiselle hankintatoimelle, mutta käytäntö ja
kokemus tuovat konkretiaa julkisten hankintojen parissa toimiville henkilöille.
Hankintalaista tuntuu harvoin löytyvän kysymyksiin suoraan vastausta, vaan niitä on
etsittävä markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista.

Vaikka julkisten hankintojen periaate on hyvä, tällä hetkellä julkinen hankinta tuntuu
lähinnä pitkittävän ja hankaloittavan jo ennestäänkin monimutkaisia ja kalliita
erityisalojen hankintoja. Julkisten hankintojen keskeisin periaate on ollut julkisten
varojen sääntely ja valvonta. On selvää, että ostatettaessa yksinkertaisia tuotteita kuten
esimerkiksi vihkoja tai kyniä, ei julkinen kilpailuttaminen voi olla kovinkaan hankalaa
ja kallista.

Kun ollaan hankkimassa kalliita, monimutkaisia järjestelmiä, oli sitten

kyseessä voimalaitoksen kattila tai terveydenhuollon potilasjärjestelmä, ei tarjousten
vertailu ole enää niin yksinkertaista. Valitukset markkinaoikeuteen viivästyttävät
projektin aikataulua, jolloin projektin kustannukset saattavat nousta hyvinkin suuriksi.
Markkinaoikeuden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2013 oli reilu 6 kuukautta.

Yksi tavoite julkisilla hankinnoilla on ollut taata reilu ja tasapuolinen kilpailutus, sekä
uusien toimijoiden ja innovaatioiden markkinoille saattaminen. Julkisen hankintatoimen
kokemukseni perusteella, harvassa hankinnassa on kuitenkaan saatu uusia toimijoita
puhumattakaan

uusista

innovaatioista.

Usein

jo

hankinnan

alkuvaiheessa

hankintailmoituksessa ilmoitetaan esimerkiksi vaaditut vastaavat referenssit, jolloin
uudet toimijat eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia. Näin ollen, julkisessa hankinnassa on
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helppo asettaa jo hankintailmoituksessa vaatimukset, jotka ovat omiaan torppaamaan
uusien yritysten markkinoille pääsyn. Itse hankintaprosessikin on kovin monimutkainen
ja monivaiheinen, myös tämä karsii osaltaan uusia toimijoita osallistumasta julkiseen
hankintaan.

Uusien innovaatioiden osalta lähinnä kilpailullinen neuvottelumenettely erikoisaloilla
saattaisi mahdollistaa uusien innovaatioiden menestymisen julkisessa hankinnassa.
Omalta osaltaan hankintayksiköt voivat hankintailmoituksessa vaikuttaa, minkälaisia
kriteereitä asettavat, jos haluavat hankintaan osallistuvan uusia toimijoita tai
innovatiivisia ratkaisuja. Hankintayksiköllä on siis iso rooli julkisten hankintojen
periaatteiden toteutumisessa. Julkisiin hankintoihin tarvitaan enemmän konkreettisia
ohjeita ja selkeitä lakipykäliä, tämä onkin yksi syy mikä innoitti minut tekemään tämän
diplomityön. Tällä hetkellä, hankintalaki hankintayksikölle, on liian tulkinnan varainen
vailla konkretiaa ja selkeyttä. Tänä päivänä hankintojen ja yleisesti liiketoiminnan
kehittämisen trendi on ollut saattaa byrokraattisia yrityksiä ketterämmäksi, valitettavasti
hankintalaki hyvästä perusperiaatteestaan huolimatta tällä hetkellä ei ole edistämässä
tätä tavoitetta.

Julkinen hankinta mahdollistaa valituksen osallistujan tai tarjoajan asemaan
vaikuttavasta päätöksestä. Viimeaikaisimpiin projektien hankintakokemuksiin perustuen
kynnys oikaisuvaatimuksiin tai lähteä valittamaan markkinaoikeuteen on melko matala.
Tulevaisuudessa hankintayksiköllä onkin oltava työkalut ja selkeät ohjeet, miten vastata
tällaiseen tilanteeseen. Valitus ja sen vaikutuksia aikatauluun ja kustannuksiin onkin
syytä pohtia jo ennen hankintojen konkreettista käynnistämistä. Paras työkalu tähän on
luoda

projektikohtaiset

hankintaohjeet

ja

strategia,

jossa

on

sovellettu

hankintaorganisaation aiempia kokemuksia ja alan tuntemusta. Tätä hankintaohjetta
luodessa on tehty katsaus aiempiin projekteihin ja omat kokemukseni hankintojen
parista, ovat olleet tärkeä osa tätä ohjetta ja diplomityötä.

Vuonna 2016 on Suomen määrä julkaista uusi kansallinen hankintalaki perustuen
alkuvuonna 2014 hyväksyttyihin uusiin EU:n hankintadirektiiveihin. Tätä varten on
Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta perustettu hankintalain kokonaisuudistusta
valmisteleva työryhmä. Valmisteleva työryhmä raportoi työstään ohjausryhmälle.
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Ohjausryhmä ja valmisteluryhmä voivat kuulla asiantuntijoita. Valmisteluryhmän on
kuultava työssään ostajien ja myyjien edustajia. On erityisen toivottavaa, että
valmisteluryhmässä otetaan yhä enemmän oikeasti hankintojen parissa ostoa ja myyntiä
tekevät tahot mukaan uudistetun kansallisen lain valmisteluun, jotta laista saataisiin
nykyistä selkeämpi ja oikeasti hankintojen parissa työskentelevät henkilöt voisivat itse
sitä joka päiväsessä työssään hyödyntää. Tällä hetkellä hankintalaki kokemuksiini
perustuen tuntuu ainakin erityisaloilla olevan juristeja työllistävä hankintojen jarru, eikä
se näin ollen täytä kaikilta osin julkisten hankintojen perus periaatteita: julkisten varojen
tehokas

hyödyntäminen,

suhteellisuus,

avoimuus,

tasapuolinen

kohtelu

syrjimättömyys sekä uusien toimijoiden ja innovaatioiden mahdollistaminen.

ja
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YHTEENVETO

Tässä työssä selvitettiin julkisten hankintojen nykytilaa sekä esiteltiin keskeisimpiä
hankintalain

asettamia

vaatimuksia.

Diplomityötäni

on

tarkoitus

käyttää

hankintaohjeistuksen tukena projektikohtaisia hankintaohjeita laadittaessa julkisiin
hankintoihin liittyen. Ohje on yleisluonteinen ja sitä tulee muokata tapaus- ja
projektikohtaisesti.

Diplomityö

on

tehty

Pöyry

Finland

Oy:n

Energialiiketoimintayksikön käyttöön ja työssä on hyödynnetty projektikokemuksia
yrityksen kahdesta suuremmasta EPCM voimalaitosprojektista. EPCM projektilla
tarkoitetaan tässä projektia, joka sisältää projektin suunnittelun, hankinnat ja
rakentamisen johtamisen.

Nykyisessä lainsäädännössä julkiset hankinnat on jaettu kahteen kategoriaan; julkiset
hankinnat ja erityisalojen julkiset hankinnat. Erityisaloja ovat liikenne- ja postipalvelut
sekä veden- ja energianhuolto, joista viimeisimpään olen diplomityössäni perehtynyt.
Hankintalaki ei säätele mitä ostetaan, vaan laki säätelee, miten ostetaan. Hankintalaki on
niin

sanottu

menettelytapa

laki,

josta

löytyy raamit

julkisesta

hankinnasta

suoriutumiselle.

Vuoden 2016 kevääseen mennessä Suomen on julkaistava uusi kansallinen hankintalaki
perustuen uusiin EU:n hyväksymiin hankintadirektiiveihin. Uudistetulta hankintalailta
on syytä odottaa enemmän konkretiaa ja selkeitä vastauksia hankintojen parissa
työskenteleville toimijoille. Tulkinnanvaraisuutta on toivon mukaan pyritty uudessa
kansallisessa hankintalaissa minimoimaan.

Konkreettisia epäonnistumisia voi tutkia markkinaoikeuden sivuilta, joissa sakot ovat
pahimmillaan olleet useita miljoonia euroja. Tämä voi osittain johtua myös
tietämättömyydestä, miten hankintalain mukaan olisi tullut toimia. Koska laki on
osittain hyvinkin tulkinnanvarainen, voi joissakin tapauksissa oikea tapa toimia ratketa
vasta markkina- tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tällöin kyseisestä tapauksesta
tulee myös muille toimijoille ennakkotapaus. Tästä johtuen, olisi jokaisella projektilla,
jossa hankitaan urakoita, tavaroita tai palveluita julkisen hankintalain mukaisesti, olla
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selkeät hankintaohjeet, jossa on mietitty miten hankintatoimi tullaan projektissa
hoitamaan. Hankintaohjeesta tulisi löytyä vähintään hankintaorganisaation kuvaus ja
kuvata jokaisen henkilön vastuualueet. Lisäksi olisi hyvä nimetä jokaiselle hankinnalle
oma vastuuhenkilö asiantuntijapuolelta ja kuvata yleisesti prosessi, miten hankinnat
tullaan kyseisessä projektissa viemään läpi vaihe vaiheelta.

Mahdollisiin hankintaoikaisuihin ja valituksiin on syytä kiinnittää huomiota jo
hankintaohjetta

laadittaessa.

Hankintaohjeessa

on

syytä

pohtia,

hankintalakia

noudattaen, miten hankintaoikaisuilta ja valituksilta tullaan välttymään ja miten niihin
mahdollisesti

reagoidaan.

tarjouspyyntövaiheessa

Yksi

tarjoajia

tapa

reagoida

huomioimaan

tällaisiin,

on

asiakirjojen

pyytää

jo

julkisuuden.

Tarjouspyynnössä onkin hyvä pyytää tarjoajia merkitsemään salassa pidettävät tiedot
selkeästi, kuitenkin siten, että koko tarjousta eikä vertailuun vaikuttavia seikkoja saa
merkitä salassa pidettäväksi. Tärkeintä julkisia hankintoja tehtäessä on muistaa
hankintojen avoimuusperiaate ja se, että kaikkia tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja
rehdisti. Asetettaessa valinta- ja vertailukriteereitä, ei laki anna mahdollisuutta suosia
ketään.

Hankintojen läpiviennissä tavoitteena on keskitetty hankintojen johtaminen, jossa
organisaation jokainen henkilö tietää tehtävänsä. Julkisiin hankintoihin osallistuvien
henkilöiden on tunnettava hankintalainsäädäntö ja heille on taattava riittävä
mahdollisuus seurata ja pysyä koko ajan kehittyvien säädösten hermoilla. Hankinnat
ovat merkittävä osa EPCM -projektikokonaisuutta, jolle on aina projektikohtaisesti
luotava asiakkaan kanssa hankintastrategia, johon ylimmän johdon on sitouduttava. Tätä
tekemääni ohjeistusta on syytä päivittää viimeistään uusien kansallisten hankintalakien
astuttua voimaan vuonna 2016. Myös markkinaoikeuden päätöksiä olisi syytä seurata ja
päivittää ohjeistusta näiden päätösten pohjalta.
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Kokonaismäärä tai laajuus

Useiden kohteiden lämmöntoimituksen
kilpailutus

Hankinnan kohde

Lämmöntoimituksen
kilpailutus

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin

Tarjoajan tulee ilmoittaa osallistumishakemuksessa tarjoajan
virallinen nimi, yrityksen Y-tunnus sekä sähköpostiosoite, johon
päätös lähetetään.

Kahden edellisen vuoden yhteenlasketun liikevaihdon tulee olla
vähintään kaksinkertainen (2) urakkahintaan verrattuna.

Ehdokkaita pyydetään toimittamaan seuraavat
asiakirjat:
- kaupparekisteriote,
- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista,
- tilaaja.fi -palvelusta saatava raportti tai vastaava.
Sekä lisäksi seuraavat selvitykset, ellei tilaaja.fi- tai
vastaavaa raporttia ole toimitettu:
- selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä,
- todistus kuulumisesta työnantaja- ja
elinkeinorekisteriin,
- selvitys arvonlisäverovelvollisen rekisterimerkinnästä,
- todistus verojen maksamisesta.
Edellä mainitut asiakirjat eivät saa olla 3 kuukautta
vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä lukien.

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1 233/2006)
mukaiset velvoitteet.

Ehdokkaalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä
vastaavansisältöisestä lämmöntoimituksesta (ei fossiilisilla
polttoaineilla tai sähköllä tuotettuna), jonka kokoluokka on ollut
tai on vähintään 400 MWh vuodessa. Referenssiksi hyväksytään
kohteet, joissa lämmöntuotanto on alkanut tai päättynyt
kolmen viimeisen vuoden aikana osallistumishakemusten
viimeisestä jättöpäivästä lukien

Ehdokas tai tarjoaja voidaan hankintalain 53 §:n tai 54 §:n
mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta tarjouskilpailun aikana
hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Ehdokkaan on toimitettava referensseistä kirjallinen
selvitys, josta on käytävä ilmi:
• Kuvaus toimituksen sisällöstä
• Kohteen nimi sekä lämmönostajan ja tämän
yhdyshenkilön yhteystiedot
• Lämpösopimuksen alkamis- ja päättymisajat
• Ehdokkaan referenssikohteiden lämmönmyynti MWh
vuodessa

Ehdokkaan tulee toimittaa tilintarkastettu selvitys
kolmen edellisen tilikauden liikevaihdosta ja tuloksesta.
Riskiluokituksesta tulee antaa selvitys. Hankintayksikkö
varaa oikeuden selvittää ehdokkaan riskiluokituksen
Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulla vastaavalla
tavalla.

Selvitys

Vaatimus

Tarjouspyynnössä tullaan vaatimaan, että toimittajalla on
suomenkielinen huolto-organisaatio kohtuullisen matkan päässä
ja asiakastuen tulee olla suomenkielinen. Huollon vasteajan tulee
olla riittävän lyhyt toiminnan kannalta. Vaatimukset huollosta
täsmennetään ja yksilöidään tarjouspyynnössä.

Projektin kieli on suomi. Osallistushakemus, tarjouspyyntö- ja
sopimusasiakirjat, huolto- ja käyttöohjeet, suunnitelmat ym.
Osallistumishakemuksen yhteydessä tulee antaa selvitys
projektiin liittyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Projekti- ja
urakoitsijalla olevista laatu- ja ympäristöjärjestelmistä.
työmaajohdon on oltava suomenkielen taitavia. Työmaajohdon
on oltava paikalla jatkuvasti asennusvaiheessa ja käyttöönotossa.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu. Valittavan
ehdokkaan riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski)
tai parempi. Lisäksi yrityksen kolmen edellisen tilikauden
Aluelämmitys. (09323000-9)
liikevaihdon on oltava keskimäärin vähintään 0,5 MEUR/vuosi.
Mikäli ilmoittautujana on ryhmittymä (konsortio,
työyhteenliittymä), on sen yhden jäsenyrityksen täytettävä em.
vaatimukset.

CPV

Osallistujan tulee toimitttaa tilaajavastuulain 1233/2006
mukaiset dokumentit

Osallistujalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset suorittaa kyseessä oleva hankinta.

Erityisehto

Erityisehto

Ei

Tilaaja on tehnyt lämpökeskuksesta
Osallistumishakemukseen tulee liittää referenssiluettelo tarvittavan hankintapäätöksen. Hankinnan
viideltä (5) vuodelta vastaavista KPAtoteutuminen on ehdollinen, koska kaikkia
lämpökeskusurakoista (lämpölaitoksen nimi,
toteutuksen edellyttämiä lupia ei vielä ole.
rakentamisvuosi ja kohteen tiedot).

Osallistumishakemukseen tulee liittää: tuloslaskelma,
tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat sekä
mahdollinen konsernitilinpäätös viimeiseltä kahdelta
vuodelta.

Biolämpökeskus

Selvitys

Vaatimus

KPA-lämpökeskusurakka kokonaistoimituksena
ilman maarakennus- ja perustustöitä hankintaasiakirjoissa määrätyssä laajuudessa
käyttöönotettuna 15.12.2015 ja hyväksytysti
Lämpölaitosten rakennustyöt. Urakoitsija on toimittanut viimeisen viiden vuoden aikana
vastaanotettuna 31.3.2016 edellyttäen, että
(45251200-3)
vähintään kaksi (2) verrattavissa olevaa kiinteän polttoaineen
Tilaaja on tehnyt lämpökeskuksesta tarvittavan
kattilalaitosta (vähintään 10 MW:n kattilakoko).
hankintapäätöksen. Hankinnan toteutuminen
on ehdollinen, koska kaikkia toteutuksen
edellyttämiä lupia ei vielä ole.

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

2013-027436

nro

2014-004072

nro

Liite 4, 1

CPV

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Projektin kieli on suomi. Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat,
huolto- ja käyttöohjeet, suunnitelmat ym. projektiin liittyvät
asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Projektijohdon ja asentajien
on oltava suomenkielen taitavia.

Urakoitsija on toimittanut viimeisen viiden vuoden aikana
vähintään (3) vastaavan tehoista KPA-kattilalaitosta.

Lisäksi urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava samat
Lämpölaitosten rakennustyöt. todistukset ja selvitykset mahdollisesti käyttämiltään
aliurakoitsijoilta. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on
(45251200-3)
oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen toimittaja, aliurakoitsija
tai näiden alihankkija, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä.

KPA-lämpökeskusurakka kokonaistoimituksena
ilman maarakennus- ja perustustöitä hankintaasiakirjoissa määrätyssä laajuudessa valmistuen
31.12.2014 mennessä.

Ennakkoperintärekisteriote ja kaupparekisteriote

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Uusi KPAlämpökeskus

Verovelkatodistus sekä ilmoitukset työ-, eläke- ja
sosiaalivakuutusmaksujen suorittamisesta (todistukset
voivat olla enintään kahden kuukauden ikäisiä)

Osallistujalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset suorittaa kyseessä oleva hankinta.

Kuvaus toimittajan laadunvarmistusjärjestelmästä.

Osallistumishakemukseen tulee liittää: tuloslaskelma,
tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat sekä
mahdollinen konsernitilinpäätös viimeiseltä kahdelta
vuodelta. Kahden edellisen vuoden yhteenlasketun
liikevaihdon tulee olla vähintään kaksin kertainen (2)
urakkahintaan verrattuna.
Osallistumishakemukseen tulee liittää referenssiluettelo
vähintään viideltä (5) vuodelta vastaavista KPAlämpökeskusurakoista.

Selvitys

Vaatimus

CPV

Ehdokkaan työnjohdosta vähintään yhden henkilön on
oltava suomenkielen taitoinen ja paikalla työmaalla.
Myöhemmin laadittavassa urakkasopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisten
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä.

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Kokonaismäärä tai laajuus

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva laadunvarmistusjärjestelmä,
jonka ei kuitenkaan tarvitse olla sertifioitu.

Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
kohteista, jossa ehdokkaan nimissä olleen pääurakan
arvo on ollut enemmän kuin 0,5 MEUR (alv 0 %).
Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen (3)
vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys kahden
velvoitteet
edellisen tilikauden liikevaihdosta.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Vaatimus

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
Pihatyöurakan urakkamuotona on osaurakka ja
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
Rakennustyöt. (45000000-7)
maksuperusteena yksikköhinta. Rakennuttaja
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
toimittaa rakentamiseen tarvittavat
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
suunnitelmat tarjouspyynnössä mainituin
tilikaudenliikevaihdon on oltava noin 2 MEUR. Mikäli
rajauksin.
ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden
jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.
Urakan kokonaiskesto talviajan taukoineen on
9 kuukautta (työmaan toteutusvaihe). Tarkka
toteutusaikataulu ilmoitetaan
tarjouspyyntökirjeessä.

Pihatyöurakkaan sisältyy jätevoimalaitoksen
piha-alueen; alapuoliset täyttötyöt, asfaltoinnit,
reunakivet, aitaukset ja portit, liikennemerkit,
ajoratamerkinnät sekä osa sadevesiviemäreistä.
Pääosa töistä tullaan tekemään ensi vuoden
2014 aikana mutta osa asfaltoinneista ja
täyttötöistä tehdään tämän vuoden aikana.

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

JV1,
jätevoimalaitoksen
pihatyöurakka

Hankinnan kohde

Erityisehto

Ei

Hankintahi nta ylittää rakennusurakoiden EUkynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12
§).

Mikäli tämän osall istumi shakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan kuudelle (6) vaatimukset
täyttävill e ehdokkai lle. Karsinta tehdään
siten, että tarjouski lpail uun vali ttavat
yri tykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
l ukumäärän perusteella. Kil pailusta
karsiutuvat ne joilla on vähi ten
referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

2013-014703

nro

2013-020232

nro

Liite 4, 2

JV1,
Jätevoimalaitoksen
putkisto- jalaiteeristykset

Hankinnankohde

JV1,
Jätevoimalaitoksen
aluetyöurakka

Hankinnankohde

Tämä hankinta koostuu korkea- ja
matalapaineputkistojen eristyksistä säiliö- ja
lämmönvaihdineristyksineen.

Kokonaismäärätai laajuus

Aluetyöurakan urakkamuotona on osaurakka ja
maksuperusteena yksikköhinta. Rakennuttaja
toimittaa rakentamiseen tarvittavat
suunnitelmat tarjouspyynnössä mainituin
rajauksin.

Aluetyöurakkaan sisältyy jätevoimalaitoksen
piha-alueen; maanalaiset viemärit,
kaukolämpökaivannot, vesijohdot, yleistäytöt
tilaajan materiaalilla sekä mahdollinen osittainen
asfaltointi sekä kiveykset. Urakka-aika 6/1310/13

Kokonaismäärätai laajuus

Voimakoneet. (42100000-0);
Eristeet ja eristystarvikkeet.
(44111500-6); Eristystyöt.
(45320000-6)

CPV

Rakennustyöt. (45000000-7)

CPV

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Hankintahinta ylittää rakennusurakoiden EUkynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12
§).

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan kuudelle (6) vaatimukset
täyttäville ehdokkaille. Karsinta tehdään
siten, että tarjouskilpailuun valittavat
yritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
lukumäärän perusteella. Kilpailusta
karsiutuvat ne joilla on vähiten
referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.
Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin viisi (5), Hankintayksikkö
Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kolmesta
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
vaatimustasoltaan vastaavasta
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
putkistoeristystoimituksesta, joiden tiedot on liitettävä
ainoastaan viidelle (5)
hakemukseen.
vaatimuksettäyttävälle ehdokkaalle.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
Karsinta tehdään siten, että
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
tarjouskilpailuun valittavat ehdokkaat
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
asetetaan paremmuusjärjestykseen
toimitajana
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
vuoden aikana
laatua ja vastaavuutta arvioidaan
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
ehdokkaan toimittaman kirjallisen
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja (iii) toimittajan arvio toimituksen
selvityksen perusteella. Kilpailusta
onnistumisesta
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
referenssien laatu ja vastaavuus on heikoin.
Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava todennettu
laatujärjestelmä.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 2 miljoonaa (2 000 000) euroa
vuodessa.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Ehdokkaan työnjohdosta vähintään yhden henkilön on
oltava suomenkielen taitoinen ja paikalla työmaalla.
Myöhemmin laadittavassa urakkasopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisten
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä.

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva laadunvarmistusjärjestelmä,
jonka ei kuitenkaan tarvitse olla sertifioitu.

Vaatimus

Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
kohteista, jossa ehdokkaan nimissä olleen pääurakan
arvo on ollut enemmän kuin 0,5 MEUR (alv 0 %).
Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen (3)
vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
tilikaudenliikevaihdon on oltava noin 2 MEUR. Mikäli
ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden
jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys kahden
velvoitteet
edellisen tilikauden liikevaihdosta.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Vaatimus

2013-007600

nro

2013-012055

nro

Liite 4, 3

Hankinnan kohde

JV1,
Jätevoimalaitoksen
täydentävät
teräsrakenteet

Kokonaismäärä tai laajuus

JV1,
Jätevoimalaitoksen
Sisätilatöiden
rakennusurakka

Teräsrakenneurakan urakkamuotona on
osaurakka ja maksuperusteena yksikköhinta.
Rakennuttaja toimittaa rakentamiseen
tarvittavat suunnitelmat tarjouspyynnössä
mainituin rajauksin.

- nostinpalkit.

- terästukirakenteet,

- teräskannet, ritilät,

- välitasojen teräsrakenteet,

- teräsportaat, porras- ja tasokaiteet,

Täydentävien teräsrakenteiden urakkaan
kuuluu voimalaitoksen täydentävät
teräsrakenteen kuten:

Rakennusten lopputyöt.
(45400000-1)

Sisätilatöiden urakkaan kuuluu
voimalaitosrakennuksen:
- päävalvomon rakennustekniset työt,
- maalaukset, lattiapinnoitukset,
- kittaukset ja saumaukset,
- väliseinät, alakatot,
- kalusteet, varusteet ja opasteet,
- väliovien asennus,
- palokatkot.
Sisätilatöiden urakkamuotona on osaurakka ja
maksuperusteena yksikköhinta. Rakennuttaja
toimittaa rakentamiseen tarvittavat
suunnitelmat tarjouspyynnössä mainituin
rajauksin.
Tarkka toteutusaikataulu ilmoitetaan
tarjouspyyntökirjeessä.

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.
Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva laadunvarmistusjärjestelmä

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
kohteista, jossa ehdokkaan nimissä olleen pääurakan
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
arvo on ollut enemmän kuin 2,0 MEUR (alv 0 %).
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen (3)
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
tilikaudenliikevaihdon on oltava yli 3,5 MEUR. Mikäli
• Kuvaus urakan sisällöstä
ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden • Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys kahden
velvoitteet
edellisen tilikauden liikevaihdosta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva laadunvarmistusjärjestelmä,
jonka ei kuitenkaan tarvitse olla sertifioitu.

Selvitys

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
tilikaudenliikevaihdon on oltava yli 8 MEUR. Mikäli ilmoittautujana
on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden jäsenyrityksen
ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
kohteista, jossa ehdokkaan nimissä olleen pääurakan
arvo on ollut enemmän kuin 2,0 MEUR (alv 0 %).
Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen (3)
vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Vaatimus

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys kahden
velvoitteet
edellisen tilikauden liikevaihdosta.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Vaatimus

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.
Rakennusten
rakenneterästyöt. (452624108)

CPV

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Hankintahinta ylittää rakennusurakoi den EUkynnysarvon (Eri tyi salojen hanki ntal aki 12
§).

Mi käli tämän osal listumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan kuudelle (6) vaatimukset
täyttäville ehdokkai lle. Karsinta tehdään
siten, että tarjouskil pail uun vali ttavat
yritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
lukumäärän perusteel la. Kil pail usta
karsiutuvat ne joilla on vähi ten
referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Hankintahinta ylittää rakennusurakoi den EUkynnysarvon (Eri tyi salojen hanki ntal aki 12
§).

Mi käli tämän osal listumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan kuudelle (6) vaatimukset
täyttäville ehdokkai lle. Karsinta tehdään
siten, että tarjouskil pail uun vali ttavat
yritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
lukumäärän perusteel la. Kil pail usta
karsiutuvat ne joilla on vähi ten
referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

2013-001499

nro

2013-001497

nro

Liite 4, 4

Laitetoimitukseen sisältyy polttoaineen
vastaanotto-, varastointi- ja kuljetinlaitteisto.
Arvioidut polttoon menevät
Kiinteät polttoaineet.
maksimipolttoainemäärät ovat: kivihiili 65 m3/h,
(09110000-3)
biomassa (sisältäen puupelletit ja/tai -briketit)
415 m3/h, agrobio 130 m3/h ja mahdollinen
kierrätyspolttoaine 20 m3/h.

CPV

Höyrykattilat. (42162000-2)

Kokonaismäärä tai laajuus

Tässä hankinnassa on kyse
monipolttoainekattilasta kiertoleijupoltolla,
polttoaineteho 450 MW.

Polttoaineen
vastaanotto-,
varastointi- ja
kuljetinlaitteiston
hankinta

Hankinnan kohde

Höyrykattilan hankinta

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Yrityksen tase ja omavaraisuusaste kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Yrityksen tase ja omavaraisuusaste kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Huolto- ja varaosapiste Euroopasaa

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä

Kaikkien laitetoimitusten lukumäärä (sisältäen
kokonaisvastuun suunnittelusta, valmistuksesta,
asennuksesta ja käyttöönotosta): 10 referenssiä

-- Monipolttoainekattila kiertoleijupoltolla,
polttoaineteho yli 150 MW : 3 referenssiä

Yrityksen liikevaihto 100 MEUR kunakin kolmena edeltävänä
vuotena

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Yrityksen liikevaihto ja tulos kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttöönotetut
EN normien ja PED-määräysten mukaiset toimitukset
vastaavista laitoksista:

Selvitys

Vaatimus

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä
Huolto- ja varaosapisteen läheisyys

Kaikkien laitetoimitusten lukumäärä (sisältäen
Laitetoimittajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden kokonaisvastuun suunnittelusta, valmistuksesta,
riittävät tekniset edellytykset suoriutua toimituskesta.
asennuksesta ja
käyttöönotosta): referenssien lukumäärä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttöönotetut
toimitukset vastaavista laitoksista Euroopassa:
-- Monipolttoainevoimalaitos jossa
polttoainejärjestelmän yhteenlaskettu kapasiteetti
polttoainetehoon suhteutettuna yli 100 MW:
referenssien lukumäärä

Yrityksen liikevaihto ja tulos kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Selvitys

Vaatimus

Mi kä l i tä mä n os al l i s tumi s ha kemuks en
va ati muks et tä yttä vi ä ehdokka i ta on
enemmä n kui n kol me (3), Ha nki nta yks i kkö
va ra a oi keuden ka rs i a ehdokka i den mä ärää
s i ten että ta rjous pyyntöjä l ä hetetä ä n
a i noas ta a n kol mel l e (3) va a ti muks et
tä yttä vi l l e ehdokkai l l e. Ka rs i nta tehdä ä n
s i ten, että ta rjous ki l pa i l uun va l i tta vat
yri tyks et a s eteta a n pa remmuus järjes tyks een
va ati muks et tä yttä vi en referens s i en
l ukumää rä n perus teel l a . Ki l pa i l us ta
ka rs i utuva t ne joi l l a on vä hi ten
referens s ejä .

Hankkeen toteutumisen ehto on, että
Turun Seudun Maakaasu ja
Energiantuotanto Oy tekee positiivisen
investointipäätöksen, sille myönnetään kaikki
tarvittavat luvat ja toimijaan ei kohdistu
tehtävän suorittamista vaarantavaa tai
uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Mi kä l i tä mä n os al l i s tumi s ha kemuks en
va ati muks et tä yttä vi ä ehdokka i ta on
enemmä n kui n vi i s i (5), Ha nki nta yks i kkö
va ra a oi keuden ka rs i a ehdokka i den mä ärää
s i ten että ta rjous pyyntöjä l ä hetetä ä n
a i noas ta a n vi i del l e (5) vaa ti muks et
tä yttä vi l l e ehdokkai l l e. Ka rs i nta tehdä ä n
s i ten, että ta rjous ki l pa i l uun va l i tta vat
yri tyks et a s eteta a n pa remmuus järjes tyks een
va ati muks et tä yttä vi en referens s i en
l ukumää rä n perus teel l a . Ki l pa i l us ta
ka rs i utuva t ne joi l l a on vä hi ten
referens s ejä .

Hankkeen toteutumisen ehto on, että
Turun Seudun Maakaasu ja
Energiantuotanto Oy tekee positiivisen
investointipäätöksen, sille myönnetään kaikki
tarvittavat luvat ja toimijaan ei kohdistu
tehtävän suorittamista vaarantavaa tai
uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

2012-059830

nro

2012-061203

nro

Liite 4, 5

Lämpöpumppulaitos sisältäen kompressorit,
moottorit, vaihteistot, höyrystimet,
lauhduttimet, automaation ja apulaitteet
lukuunottamatta KL-putkistoa ja pumppauksia.

Kokonaismäärä tai laajuus

CPV

Höyryturbiinit. (42112100-8)

Kokonaismäärä tai laajuus

Tässä hankinnassa on kyse ko. kohteen
väliotto-kaukolämpöturbiinista, sähköteho n.
150MW , kaukolämpöteho n. 220MW

Höyryturbiinin
hankinta

Lämpöpumput. (425111105)

CPV

Hankinnan kohde

veden automaattinen suodatus apulaitteineen
sekä huoltosopimus sisältäen revisiohuollon,
huoltovaraosat ja käytettävyystakuun.

Lämpöpumppulaitoks
en lämpöpumput
Lisäksi optiona tulee tarjota esiselkeytetyn

Hankinnan kohde

Liitteeksi tulee laittaa tiedot referensseistä, sisältäen
toimeksiannon kuvauksen, asiakkaan nimen,
toimituksen ajankohta sekä asiakkaan yhteystiedot.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Yrityksen liikevaihto 100 MEUR kunakin kolmena edeltävänä
vuotena
Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä

Huolto- ja varaosapiste Euroopasaa

Kaikkien laitetoimitusten lukumäärä (sisältäen
Laitetoimittajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
kokonaisvastuun suunnittelusta, valmistuksesta,
riittävät tekniset edellytykset suoriutua toimituskesta.
asennuksesta ja käyttöönotosta): 10 referenssiä

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Yrityksen tase ja omavaraisuusaste kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttöönotetut
EN normien ja PED-määräysten mukaiset toimitukset
vastaavista laitoksista:
--Kaukolämpöturbiini tai yhdistetty
lauhde/kaukolämpöturbiini vähintään 2-portaisella
kaukolämpökytkennällä, kaukolämpöteho yli 100MW ,
sähköteho yli 100MW , vähintään 1 referenssi

Yrityksen liikevaihto ja tulos kunakin kolmena
edeltävänä vuotena

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä.
Vaatimus

Ehdokkaan työjohdon on oltava suomenkielentaitoisia
tai ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen
taitoista huoltohenkilöstöä.

-vähintään 2 toimivaa jätevesi, merivesi tms. haastavaa
lämmönlähdettä hyödyntävää lämpöpumppulaitosta, joiden
lämpöteho on yli 7 MW
Huolto- ja varaosapiste Euroopassa

Selvitys

Toimittajan on toimitettava tuloslaskelma, tase,
toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat kahdelta
edeltävältä vuodelta.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.
Yrityksen liikevaihto: >20 MEUR kunakin kahtena edeltävänä
vuotena
Viimeisen viiden vuoden aikana toimitetut vastaavat
lämpöpumppulaitokset:

Selvitys

Vaatimus

Mi kä l i tä mä n os al l i s tumi s ha kemuks en
va ati muks et tä yttä vi ä ehdokka i ta on
enemmä n kui n kol me (3), Ha nki nta yks i kkö
va ra a oi keuden ka rs i a ehdokka i den mä ärää
s i ten että ta rjous pyyntöjä l ä hetetä ä n
a i noas ta a n kol mel l e (3) va a ti muks et
tä yttä vi l l e ehdokkai l l e. Ka rs i nta tehdä ä n
s i ten, että ta rjous ki l pa i l uun va l i tta vat
yri tyks et a s eteta a n pa remmuus järjes tyks een
va ati muks et tä yttä vi en referens s i en
l ukumää rä n perus teel l a . Ki l pa i l us ta
ka rs i utuva t ne joi l l a on vä hi ten
referens s ejä .

Hankkeen toteutumisen ehto on, että
Turun Seudun Maakaasu ja
Energiantuotanto Oy tekee positiivisen
investointipäätöksen, sille myönnetään kaikki
tarvittavat luvat ja toimijaan ei kohdistu
tehtävän suorittamista vaarantavaa tai
uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Mi kä l i tä mä n os al l i s tumi s ha kemuks en
va ati muks et tä yttä vi ä ehdokka i ta on
enemmä n kui n kol me (3), Ha nki nta yks i kkö
va ra a oi keuden ka rs i a ehdokka i den mä ärää
s i ten että ta rjous pyyntöjä l ä hetetä ä n
a i noas ta a n kol mel l e (3) va a ti muks et
tä yttä vi l l e ehdokkai l l e. Ka rs i nta tehdä ä n
s i ten, että ta rjous ki l pa i l uun va l i tta vat
yri tyks et a s eteta a n pa remmuus järjes tyks een
va ati muks et tä yttä vi en referens s i en
l ukumää rä n perus teel l a . Ki l pa i l us ta
ka rs i utuva t ne joi l l a on vä hi ten
referens s ejä .

Hankkeen toteutumisen ehto on, että
Imatran Lämpö / Imatran kaupunki tekee
positiivisen investointipäätöksen, sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän
suorittamista vaarantavaa tai uhkaavia
oikeustoimia.

Erityisehto

2012-057903

nro

2012-058632

nro

Liite 4, 6

JV1, Jätevoimalaitos,
Matalapaineventtiilit

Hankinnan kohde

JV1,
Jätevoimalaitoksen
paikallavalu-urakka 2

Hankinnan kohde

CPV

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Vaatimus
Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

CPV

Voimakoneet. (42100000-0);
Hanat ja venttiilit. (421310006)

Kokonaismäärä tai laajuus

Tämä hankinta koostuu
matalapaineventtiileistä.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava todennettu
laatujärjestelmä.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n Mi kä li tä män osa lli stumisha kemuksen
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan va atimukset tä yttä viä ehdokka i ta on
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
enemmän kuin viisi (5), Ha nkinta yks ikkö
osallistujan taloudellisesta tilasta.
va ra a oikeuden ka rsi a ehdokka iden mä ä rä ä
siten että ta rjouspyyntöjä lä hetetä än
Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kolmesta
a inoa sta a n vii del le (5)
vaatimustasoltaan vastaavasta venttiilitoimituksesta,
va atimuksettä yttä vä lle ehdokka a lle.
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
Ka rs inta tehdä ä n siten, että
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
ta rjouskil pai luun va litta va t ehdokka a t
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
a seteta a n pa remmuus jä rjestyks een
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
va atimukset tä yttä vien referens sien la a dun
toimitajana
ja va sta a vuuden perusteella . Referens sien
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
la a tua ja va s ta a vuutta a rvioida a n
vuoden aikana
ehdokka a n toi mitta ma n kirja lli sen
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
selvityksen perusteel la . Ki lpa ilusta
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja (iii) toimittajan arvio toimituksen
ka rs iutuvat ne ehdokka a t, joiden
onnistumisesta
referenss ien l aa tu ja va sta a vuus on heikoin.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Vaatimus

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä.

• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys yrityksen
Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
Mi kä li tä män osa lli stumisha kemuksen
taloudellisesta tilasta ja edellisen tilikauden
velvoitteet
va atimukset tä yttä viä ehdokka i ta on
liikevaihdosta.
Urakkaan sisältyy voimalaitosalueen
enemmän kuin kuusi (6), Ha nkinta yksi kkö
Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
perustusten, maanvaraisien laattojen,
va ra a oikeuden ka rsi a ehdokka iden mä ä rä ä
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
välitasojen, laiteperustusten paikallavalu- ja
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan siten että ta rjouspyyntöjä lä hetetä än
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.
väliseinien rakenteita sekä muita täydentäviä
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai a inoa sta a n kuudell e (6) va a ti muks et
Jätteenpolttolaitosten
rakenteita.
tä yttä ville ehdokka ill e. Ka rs inta tehdä ä n
parempi.
rakennustyöt. (45252300-1)
siten, että ta rjous kilpa il uun val itta va t
Kesto 10 kuukautta (työmaan toteutusvaihe).
Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
yrityks et a s eteta a n pa remmuusjä rjes tykseen
Tarkka toteutusaikataulu ilmoitetaan
paikallavalu-urakasta, jossa ehdokkaan nimissä olleen
va atimukset tä yttä vien referens sien
Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
tarjouspyynnössä.
paikallavalu-urakan urakkasopimuksen arvo on ollut
lukumä ärä n perusteell a . Kil pa i lusta
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
enemmän kuin 2,5MEUR. Referenssitiedot hyväksytään ka rs iutuvat ne joil la on vä hi ten
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Ehdokkaan on
referenss ejä .
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
toimitettava referensseistä kirjallinen selvitys, josta on
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
käytävä ilmi:
tilikaudenliikevaihdon on oltava yli 2,5 MEUR. Mikäli
Ha nki nta hi nta ylittä ä rakennus ura koiden EU• Kuvaus urakan sisällöstä
ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden
kynnysa rvon (Erityis al ojen ha nkinta la ki 12
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.
§).
• Suoritusajankohta sekä

Kokonaismäärä tai laajuus

2012-053964

nro

2012-057855

nro
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JV1, Jätevoimalaitos,
Pj-kojeisto

Hankinnan kohde

JV1, Jätevoimalaitos,
Kaukolämpöakku

Hankinnan kohde

Tämä hankinta koostuu: Pj-kojeistot, 110 V DCSähkönjakelu- ja
järjestelmät ja UPS- järjestelmät
ohjauslaitteet. (31200000-8)

CPV

Säiliöt. (44611000-6)

Tämä hankinta koostuu kaukolämpöakusta 11
000 m3.

Kokonaismäärä tai laajuus

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.
Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 12 miljoonaa (12 000 000)
euroa vuodessa.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

paremmuusjärjestykseen:

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta Pj kojeistosta (ln 3150 A
asti) sekä 110.
VDC- ja UPS- järjestelmän toimituksesta, joiden tiedot
on liitettävä hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava todennettu
laatujärjestelmä.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 1,5 miljoonaa (1 500 000)
euroa vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kahdesta
vaatimustasoltaan vastaavasta säiliön ta
ikaukolämpöakun toimituksesta, joiden tiedot on
liitettävä hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja (iii) toimittajan arvio toimituksen
onnistumisesta

Selvitys

Vaatimus

Mi käli tämän osalli stumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkai ta on
enemmän kuin viisi (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsi a ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan vii del le (5)
vaatimuksettäyttävälle ehdokkaalle.
Karsinta tehdään siten, että
tarjouskil pai luun valittavat ehdokkaat
asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
laatua ja vastaavuutta arvioidaan
ehdokkaan toi mittaman kirjalli sen
selvityksen perusteel la. Ki lpailusta
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
referenssien l aatu ja vastaavuus on heikoin.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Mi käli tämän osalli stumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkai ta on
enemmän kuin viisi (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsi a ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan vii del le (5)
vaatimuksettäyttävälle ehdokkaalle.
Karsinta tehdään siten, että
tarjouskil pai luun valittavat ehdokkaat
asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
laatua ja vastaavuutta arvioidaan
ehdokkaan toi mittaman kirjalli sen
selvityksen perusteel la. Ki lpailusta
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
referenssien l aatu ja vastaavuus on heikoin.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

2012-053284

nro

2012-053284

nro
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Kokonaismäärä tai laajuus

Tämä hankinta koostuu taajuusmuuttajista,
kokoluokassa noin 2,2 - 1600 kW.

JV1, Jätevoimalaitos,
Taajuusmuuttajat

Tämä hankinta koostuu 10,5 kV kojeistosta

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

JV1, Jätevoimalaitos,
10 kV kojeisto

Hankinnan kohde

Staattiset muuttajat.
(31151000-9)

CPV

Keskijännitekytkintaulu.
(31214520-0)

CPV

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.
Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 8 miljoonaa (8 000 000) euroa
vuodessa.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

paremmuusjärjestykseen:

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta
taajuusmuuttajatoimituksesta tehoalueelta 2,2 - 1600
kW, joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

paremmuusjärjestykseen:
B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin vii si (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan viidelle (5)
vaatimuksettäyttäväll e ehdokkaall e.
Karsinta tehdään si ten, että
tarjouski lpail uun vali ttavat ehdokkaat
asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
l aatua ja vastaavuutta arvioidaan
ehdokkaan toimittaman kirjallisen
selvi tyksen perusteella. Ki lpai lusta
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
referenssien laatu ja vastaavuus on heikoin.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
Mikäli tämän osallistumishakemuksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin vii si (5), Hankintayksikkö
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
vaatimustasoltaan vastaavastakojeisto toimituksesta,
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.(ln >=2500 A
ainoastaan viidelle (5)
ja lk >= 50 kA)
vaatimuksettäyttäväll e ehdokkaall e.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
Karsinta tehdään si ten, että
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
tarjouski lpail uun vali ttavat ehdokkaat
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
asetetaan paremmuusjärjestykseen
toimitajana
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
l aatua ja vastaavuutta arvioidaan
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
ehdokkaan toimittaman kirjallisen
toimituksesta, ja
selvi tyksen perusteella. Ki lpai lusta
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
referenssien laatu ja vastaavuus on heikoin.
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 4 miljoonaa (4 000 000) euroa
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Vaatimus

2012-048686

nro

2012-048636

nro
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JV1,
Jätevoimalaitoksen
teräsrunkourakka

Teräsrunkourakan urakkamuotona on
osaurakka ja maksuperusteena yksikköhinta.
Rakennuttaja toimittaa rakentamiseen
tarvittavat suunnitelmat tarjouspyynnössä
mainituin rajauksin.

Teräsrunkourakkaan sisältyy
vastaanottorakennuksen, savukaasun
käsittelyrakennuksen, porrastornien sekä
muiden erittelemättömien teräsrakenteiden
valmistus ja asennus.

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinnankohde

Rakenneterästyöt.
(45223210-1)

CPV

Tämä hankinta koostuu Matalapaineputkistosta
Voimakoneet. (42100000-0);
sisältäen materiaalin esivalmistuksen ja
Höyrykattiloiden apulaitteet.
asennuksen.
(42164000-6)

JV1, Jätevoimalaitos,
Matalapaineputkisto

CPV

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinnankohde

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.
Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
teräsrakenneurakoista, jossa ehdokkaan nimissä olleen
paikallavalu-urakan urakkasopimuksen arvo on ollut
enemmän kuin 1MEUR. Referenssitiedot hyväksytään
viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Ehdokkaan on
toimitettava referensseistä kirjallinen selvitys, josta on
käytävä ilmi:
• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo
Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.
Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
tilikaudenliikevaihdon on oltava yli 6MEUR. Mikäli ilmoittautujana
on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden jäsenyrityksen
ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä.
Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys yrityksen
Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
taloudellisesta tilasta ja edellisen tilikauden
velvoitteet
liikevaihdosta.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta
matalapaineputkistotoimituksesta, joiden tiedot on
liitettävä hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Selvitys

Vaatimus

Hankintahinta ylittää rakennusurakoiden EUkynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12
§).

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin viisi (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan viidelle (5) vaatimukset
täyttäville ehdokkaille. Karsinta tehdään
siten, että tarjouskilpailuun valittavat
yritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
lukumäärän perusteella. Kilpailusta
karsiutuvat ne joilla on vähiten
referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin viisi (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan viidelle (5)
vaatimuksettäyttävälle ehdokkaalle.
Karsinta tehdään siten, että
tarjouskilpailuun valittavat ehdokkaat
asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
laatua ja vastaavuutta arvioidaan
ehdokkaan toimittaman kirjallisen
selvityksen perusteella. Kilpailusta
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
referenssien laatu ja vastaavuus on heikoin.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

2012-048230

nro

2012-048842

nro
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JV1,
Jätevoimalaitoksen
kuoriurakka

Kuoriurakan urakkamuotona on osaurakka ja
maksuperusteena kiinteä kokonaishinta.
Rakennuttaja toimittaa rakentamiseen
tarvittavat suunnitelmat tarjouspyynnössä
mainituin rajauksin.

Ulkoseinien määrä on karkeasti n.20.000m2 ja
vesikattojen n. 14.000m2.

Kuorirakennusurakkaan sisältyy
kevytrakenteisten ulkoseinien lisäksi siihen
liittyvät ikkunat ja terästukirakenteet. Lisäksi
urakkaan kuuluu yläpohjarakenteet,
vesieristeet ja kattovarusteet.

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Kuorirakennetyöt. (452232204)

CPV

Tämä hankinta koostuu jätteenpolttolaitoksen Voimakoneet. (42100000-0);
apukattilasta (tulitorvi-tuliputkikattila, piippu 50 Kattilalaitteistot. (42160000m, maakaasu/kevyt polttoöljy) 10,0 MW.
8)

JV1, Jätevoimalaitos,
Apukattila

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.
Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä.

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan sisältöisestä
pihatyöurakasta joiden kokoluokat ovat olleet vähintään samaa
kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen edellisen
tilikaudenliikevaihdon on oltava yli 5MEUR. Mikäli ilmoittautujana
on konsortio (työyhteenliittymä), on sen yhden jäsenyrityksen
ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Hankintahi nta ylittää rakennusurakoiden EUkynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12
§).

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin vii si (5), Hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan viidelle (5) vaati mukset
täyttävill e ehdokkai lle. Karsinta tehdään
siten, että tarjouski lpail uun vali ttavat
yri tykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
vaatimukset täyttävien referenssien
kuorirakenneurakoista, jossa ehdokkaan nimissä olleen
l ukumäärän perusteella. Kil pailusta
urakkasopimuksen arvo on ollut enemmän kuin 1MEUR.
karsiutuvat ne joilla on vähi ten
Referenssitiedot hyväksytään viimeisen viiden (5)
referenssejä.
vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai
parempi.

Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys yrityksen
Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
taloudellisesta tilasta ja edellisen tilikauden
velvoitteet
liikevaihdosta.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen
B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Vantaan Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
Mikäli tämän osallistumishakemuksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin vii si (5), Hankintayksikkö
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
vaatimustasoltaan vastaavasta kattilatoimituksesta,
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
ainoastaan viidelle (5)
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
vaatimuksettäyttäväll e ehdokkaall e.
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
Karsinta tehdään si ten, että
toimitajana
tarjouski lpail uun vali ttavat ehdokkaat
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
asetetaan paremmuusjärjestykseen
vuoden aikana
vaatimukset täyttävien referenssien laadun
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
ja vastaavuuden perusteella. Referenssien
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
l aatua ja vastaavuutta arvioidaan
toimituksesta, ja
ehdokkaan toimittaman kirjallisen
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
selvi tyksen perusteella. Ki lpai lusta
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
karsiutuvat ne ehdokkaat, joiden
kysymyksessä
referenssien laatu ja vastaavuus on heikoin.
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Vaatimus

2012-046380

nro

2012-046456

nro
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JV1, Jätevoimalaitos,
Ilmanjäähdyttimet

Hankinnan kohde

JV1,
Jätevoimalaitoksen
hallintorakennusurakk
a

Hankinnan kohde

Suljetun JV-järjestelmän ilmanjäähdyttimet, 8,3
MW

Kaukolämmityksen apujäähdytysjärjestelmä,
ilman jäähdyttimet, 30,0 MW

Tämä hankinta koostuu kahdesta erillsiestä
ilmajäähdytinyksiköstä (ilma/glykoli-vesi).

Kokonaismäärä tai laajuus

Hallintorakennuksen urakkamuotona on
pääurakka ja maksuperusteena kiinteä
kokonaishinta. Rakennuttaja toimittaa
rakentamiseen tarvittavat suunnitelmat
tarjouspyynnössä mainituin rajauksin.

Hallintorakennukseen kuuluu mm. näyttely-,
tsto-, keittiö-. varasto- ja korjaamotilat.
Rakennuksen bruttopinta-ala on n.6000brm2
ja sen kantava runko on
betonielementtirakenteinen. Kulkusilta on
teräsrakenteinen.

Hallintorakennusurakkaan sisältyy
rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki siihen
liittyvät LVISA-työt sekä erillishankinnat mm.
siltanosturi, hissi ja keittiölaitteet. Lisäksi
urakkaan kuuluu hallinto- ja
voimalaitosrakennuksen välisen kulkusillan
hankinta ja asennus.

Kokonaismäärä tai laajuus

Voimakoneet. (42100000-0);
Jäähdytys- ja
ilmanvaihtolaitteet.
(42500000-1)

CPV

Toimistorakennusten
rakennustyöt. (45213150-9)

CPV
Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta
ilmajäähdytintoimituksesta, joiden tiedot on liitettävä
hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä
toimittamaanhankintayksikölle muun vastaavan
selvityksen osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.
Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Ehdokkaan työnjohdon on oltava suomenkielen
taitoisia. Myöhemmin laadittavassa urakka sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan. Ulkomaalaisen
ehdokkaiden on toimitettava yllämainitut selvitykset
Suomen kielellä

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Vaatimus

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifioitu
laadunvarmistusjärjestelmä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys yrityksen Mikäli tämän osallistumishakemuksen
Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
taloudellisesta tilasta ja edellisen tilikauden
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
velvoitteet
liikevaihdosta.
enemmän kuin kuusi (6), Hanki ntayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
siten että tarjouspyyntöjä lähetetään
taloudellinen tilanne Suomen asiakastieto Oy:n
Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
ylläpitämän riskiluokituksen avulla. Valittavan ehdokkaan ainoastaan kuudelle (6) vaatimuks et
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.
riskiluokituksen tulee olla vähintään RL2 (pieni riski) tai täyttävi lle ehdokkaille. Karsinta tehdään
parempi.
siten, että tarjouskilpailuun valittavat
yritykset as etetaan paremmuus järjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
lukumäärän perusteell a. Ki lpailusta
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta. Urakoitsijalla
kars iutuvat ne joill a on vähiten
tulee olla kokemusta vähintään yhdestä vastaavasta tai
Ehdokkaan on toimitettava referenssilista vastaavista
referenssejä.
vastaavan kokoisista toimisto- tai liikerakennuskohteen
toimisto-/liikerakennus kohteista, jossa ehdokkaan
pääurakoinnista. Lisäksi yrityksen edellisen vuoden (v.2010 tai
nimissä olleen pääurakan arvo on ollut enemmän kuin
2011) liikevaihdon on oltava yli 20MEUR. Ehdokkaan on
5MEUR. Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen Hankintahi nta ylittää rakennusurakoiden EUtoimitettava luotettava selvitys edellisen vuoden liikevaihdosta. (3) vuoden ajalta.
kynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12
Mikäli ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä) on sen
§).
yhden jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja
selvitykset mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai toimittaa
todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä.

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
RALA-pätevyydestä.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Selvitys

Vaatimus

2012-043411

nro

2012-045256

nro
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JV1, Jätevoimalaitos,
Kattilan
syöttövesipumput

Hankinnankohde

Kattilanmodernisointi

Hankinnankohde

CPV

2 kpl, 700m, 17 kg/s, n. 132 kW

4 kpl, 1400m, 37 kg/s, n. 630 kW

Kattilan syöttövesipumput:

Kokonaismäärätai laajuus

Perustus-, kaivaus-, ja rakennustyöt eivät kuulu
työn laajuteen.

Pumput ja kompressorit.
(42120000-6)

CPV

Hankinnan laajuus käsittää kattilan
modernisoinnin toimittajan valitseman
konseptin mukaisesti sisältäen suunnittelun,
hankinnan, valmistuksen, kuljetuksen, olemassa
olevien järjestelmien purkamisen ja
uudistamisen soveltuvin osin, asennuksen,
Kattilalaitteistot. (42160000käyttöönoton, koulutuksen, koeajon,
8)
tarkastukset ja luovutukset täydellisenä kaikille
laitteille.

Kokonaismäärätai laajuus

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Erityisehto

Hankintayksikkö pidättää oikeuden hylätä
kaikki tarjoukset ennen sopimuksen
allekirjoittamista.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.

Jos osallistujaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset kohdassa 3
"Oikeudelliset, taloudelliset,
rahoituksellsiet ja tekniset tiedot" eivät
täyty, Hankintayksikkö voi sulkea
osallistujan pois tarjouskilpailusta.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
Hankintayksikkö tulee lähettämään
osallistujan taloudellisesta tilasta.
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta pumpputoimituksesta,
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
Jos osallistujaa koskevat
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
soveltuvuusvaatimukset kohdassa 3
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
"Oikeudelliset, taloudelliset, rahoituksellsiet
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
ja tekniset tiedot" eivät täyty,
toimitajana
hankintayksikkö voi sulkea osallistujan pois
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen viiden (5)
tarjouskilpailusta.
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Vaatimus

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava todennettu
laatujärjestelmä.

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella
vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kahdesta
vaatimustasoltaan vastaavasta
modenisointitoimituksesta, joiden tiedot on liitettävä
hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen viiden (5)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
modernisoinnista, ja
(iii) toimittajan arvio toimituksen onnistumisesta.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine,
vaikeusaste, toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat
tarvittaessa tällä perusteella paremmuusjärjestykseen

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla. Osallistujia
pyydetään toimittamaan vuosikertomukset tai
tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6)
toimittajakandidaatille.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
tilikaudelta on vähintään 1 miljoonaa (1 000 000) euroa myönnetään kaikki tarvittavat luvat.
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Erityisehto

Selvitys

Vaatimus

2011-024304

nro

2012-045256

nro
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Päähöyryputken materiaali on XIOCrMoVnb9-1.

Korkeapaineventtiliien hankinta.

Kokonaismäärä tai laajuus

Kokonaismäärä tai laajuus

JV1, Jätevoimalaitos,
Savukaasuanalysaattor Savukaasuanalysaattorit
it

Hankinnan kohde

Massavirta(max): 50 kg/s

Suunnittelulämpötila: 545 C

JV1, Jätevoimalaitos, Korkeapainehöyryn arvot ovat:
Korkeapaineventtiilit Suunnittelupaine: 97 bar (g)

Hankinnan kohde

Emissiomittauslaitteet.
(38433200-1)

CPV

Voimakoneet. (42100000-0);
Hanat ja venttiilit. (421310006)

CPV

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.
Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Erityisehto

Erityisehto

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
Hankintayksikkkö varaa oikeuden tarkastaa
vuoden aikana
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
Hankintayksikkö tulee lähettämään
osallistujan taloudellisesta tilasta.
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
Jos osallistujaa koskevat
vaatimustasoltaan vastaavasta
soveltuvuusvaatimukset kohdassa 3
savukaasuanalysaattoritoimituksesta, joiden tiedot on
"Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset
liitettävä hakemukseen.
ja tekniset tiedot"
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
eivät täyty, Hankintayksikkkö voi sulkea
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
osallistujan pois tarjouskilpailusta.
toimitajana

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään kymmenen miljoonaa (10 000
000) euroa vuodessa.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään 5 miljoonaa (5 000 000) euroa
vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta venttiilitoimituksesta,
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
myönnetään kaikki tarvittavat luvat
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Selvitys

Vaatimus

2012-034046

nro

2012-035791

nro
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JV1,
Jätevoimalaitoksen
betonielementtiurakk
a

Hankinnan kohde

JV1, Jätevoimalaitos,
korkeapaineputkisto

Hankinnan kohde

CPV

Voimakoneet. (42100000-0);
Höyrykattiloiden apulaitteet.
(42164000-6)

CPV

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista vaarantavaa tai
uhkaavia oikeustoimia.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Hankintahinta ylittää rakennusurakoiden EUkynnysarvon (Erityisalojen hankintalaki 12 §).

Urakoitsijan on toimitettava samat todistukset ja selvitykset
mahdollisesti käyttämiltään aliurakoitsijoilta

Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset, ammattitaidolliset ja taloudelliset edellytykset
suoriutua urakasta. Urakoitsijalla tulee olla kokemusta vähintään
yhdestä vastaavasta tai vastaavan kokoisista teollisuuskohteen
toimituksista.
Yrityksen edellisen vuoden (v.2010) liikevaihdon on oltava yli
16M€.
Yrityksellä tulee olla voimassa oleva sertifoitu
laadunvarmistusjärjestelmä.

Erityisehto

Erityisehto

selvitykset suomen kielellä.

Hanki ntahinta yl ittää rakennus urakoiden EUkynnys arvon (Erityisalojen hankintalaki 12
§).

1. Urakoitsijan on toimitettava referenssilista vastaavista
toimituksista viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.
2. Urakoitsijan on toimitettava selvitys siitä minkä
elementtityypin osalta tarjoaja aikoo antaa
sopimukseen kuuluvat työt alihankkijoiden
toteutettavaksi
3. Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä
Hanki ntayksi kkö tulee lähettämään
4. Luotettava selvitys yrityksen liikevaihdosta vuodelta
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
2010.
enintään kymmenelle (10)
urakoitsijakanditaatille.
Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat

Toimitettavat selvitykset

Todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista
(todistukset eivät saa olla kolmea (3) kk vanhempia):
1) Yritys on merkitty ennakonperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin sekä arvonverovelvollisten
rekisteriin. 2) Verovelkatodistus;
3) Todistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista;
Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
4) Ennakkoperintärekisteriote;
myönnetään kaikki tarvittavat luvat
5) Kaupaprekisteriote. Kohdassa 1-4 mainitut
todistukset voi korvata yritystä koskevalla rakentamisen
laatu RALA ry:n voimassa olevalla tilaajavastuulain tiedot - raportilla

Selvitys

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Hankintayksikkö tulee lähettämään
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
osallistujan taloudellisesta tilasta.
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.
Jos osallistujaa koskevat
A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
soveltuvuusvaatimukset kohdassa 3
vaatimustasoltaan vastaavasta putkistotoimituksesta,
"Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
ja tekniset tiedot"
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
eivät täyty, Hankintayksikkkö voi sulkea
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
osallistujan pois tarjouskilpailusta.
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen kolmen (3)
Hankintayksikkkö varaa oikeuden tarkastaa
vuoden aikana
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen
B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään viisi miljoonaa (5 000 000)
euroa vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Selvitys

Vaatimus

Elementtiurakkaan sisältyy
voimalaitosrakennusten runko- ja
seinäelementit seuraavasti: Jätebunkkerialueen
rakennukset, sähkö-/valvomotilarakennus,
höyry- ja kaasuturbiinirakennus,
Rakentamiseen liittyvät
pakokaasukäsittely- ja apukattilarakennus sekä
rakenteet ja tarvikkeet ja
Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
muiden voimalaitosrakennusten
muut tuotteet (sähkölaitteita dokumentoitu. Liikevaihtoselvityksen lisäksi asia varmistetaan
sokkelielementit.
lukuun ottamatta).
tilaajan toimesta Suomen asiakastieto Oy:n ylläpitämän
(44000000-0);
riskiluokituksen kautta. Valittavan yrityksen riskiluokituksen tulee
Elementtitoimitukseen sisältyvät seuraavat
Betonituotteet. (44114200- olla vähintään RL2 (pieni riski) tai parempi.
elementtityypit: Pilarit, palkit,
4)
jännebetonipalkit, väliseinäelementit, sandwich
ulkoseinäelementit, kuorilaatat ja ontelolaatat.

Kokonaismäärä tai laajuus

Massavirta (max): 50 kg/s

Suunnitelulämpötila: 545 °C

Suunnittelupaine: 97 bar(g)

Korkeapainehöyryn arvot:

Päähöyryputken materiaali tulee olla
X10CrMoVnb9-1.

Korkeapaineputkisto sisältäen materiaalin,
esivalmistuksen ja asennuksen.

Kokonaismäärä tai laajuus

2011-029195

nro

2011-032763

nro
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CPV

Jäähdytys- ja
ilmanvaihtolaitteet.
(42500000-1);
Vedenjäähdyttimet.
(31141000-6)

Automaatiojärjestelmä

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinta vaiheistetaan siten, että
ensivaiheessa hankitaan yksi pienempi- ja yksi
suurempi tehoinen yksikkö. Optio: Toisessa
vaiheessa hankitaan mahdollisesti 1 - 4
suurempi tehoista yksikköä.

Hankinnankohde

Vedenjäähdyttimet

Automaatiojärjestelmä.
(48921000-0)

JV1, Jätevoimalaitos,
DCS

CPV

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinnankohde

Osallistujia pyydetään toimittamaan vuosikertomukset
tai tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
hankintayksikölle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Hankintayksikkö arvioi osallistujien taloudellisen tilanteen
vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun tilikauden
vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä Suomen
Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla.

Hankintayksikkö varaa oikeuden selvittää ehdokkaan
taloudellinen tilanne Suomen Asiakastieto Oy:n tai
vastaavan laitoksen ylläpitämän riskiluokituksen avulla.

Ehdokkaan tulee toimittaa luotettava selvitys kolmen
(3) edellisen tilikauden liikevaihdosta.

toimittaa todistukset edellä mainittujen edellytysten
täyttymisestä. Urakoitsijan on toimitettava samat
todistukset ja selvitykset mahdollisesti käyttämiltään
aliurakoitsijoilta.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee olla merkitty vastaaviin rekistereihin tai

Ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksen
liitteenä kopio joko; Tilaajavastuu.fi jäsenyydestä tai
tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimat todistukset.

Selvitys

B) Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä,
että osallistujalla on ISO-sertifioitu tai vastaava
todennettu laatujärjestelmä.

Ehdokkaan työnjohdosta vähintään yhden henkilön on
oltava suomenkielen taitoinen ja paikalla
työmaalla. Myöhemmin laadittavassa sopimuksessa
mahdolliset laiminlyönnit sanktioidaan.

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät tekniset edellytykset suoriutua urakasta.
Osallistujalla/päämiehellä tulee olla kokemusta vähintään
kolmesta (3) vastaavan sisältöisestä
vedenjäähdytintoimituksesta, joiden kokoluokat ovat olleet
vähintään samaa kuin nyt kyseessä oleva. Lisäksi yrityksen
kolmen (3) edellisen tilikauden liikevaihdon on oltava noin 5
MEUR. Mikäli ilmoittautujana on konsortio (työyhteenliittymä),
on sen yhden jäsenyrityksen ylitettävä em. liikevaihtovaatimus.

Ehdokkaalla tulee olla riittävä määrä suomenkielen taitoista
henkilöstöä työmaalla.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva laadunvarmistusjärjestelmä,
jonka ei kuitenkaan tarvitse olla sertifioitu.

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Ehdokkaan taloudellinen
tilanne tulee olla vakaa ja hyvin dokumentoitu.

• Kuvaus urakan sisällöstä
• Hankkeen nimi ja tilaajan yhdyshenkilö
• Suoritusajankohta sekä
• Ehdokkaan suorittaman urakan arvo

Ehdokkaan on toimitettav a referenssilista vastaavista
kohteista, jossa ehdokkaan nimissä olleen pääurakan
arvo on ollut enemmän kuin 0,5 MEUR (alv 0 %).
Referenssitiedot hyväksytään viimeisen kolmen (3)
vuoden ajalta. Ehdokkaan on toimitettava
Ehdokkaan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
referensseistä kirjallinen selvitys, josta on käytävä ilmi:
velvoitteet.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Vaatimus

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistumishakemukseen on liitetty selvitys siitä, että
osallistujan liikevaihto viimeisimmältä vahvistetulta
tilikaudelta on vähintään kaksikymmentä miljoonaa (20
000 000) euroa vuodessa.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

A) Osallistujalla on oltava referenssi vähintään viidestä
vaatimustasoltaan vastaavasta automaatiotoimituksesta,
joiden tiedot on liitettävä hakemukseen.
Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka
täyttää kaikki seuraavat ehdot:
-Osallistuja on ollut toimituksessa päävastuullisena
toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen viiden (5)
vuoden aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot: (i)
asiakkaan nimi ja yhteystiedot, (ii) lyhyt kuvaus
toimituksesta, ja
Hankintayksikkö arvioi osallistujien vastauksena kohtaan
A) toimittamien referenssien vastaavuutta nyt
kysymyksessä
olevaan hankintaan (kiinteä polttoaine, vaikeusaste,
toimituksen koko) ja asettaa ilmoittautujat tarvittaessa
tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Selvitys

Vaatimus

Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), hankintayksikkö
varaa oikeuden karsia ehdokkaiden määrää
siten, että tarjouspyyntöjä lähetetään
ainoastaan kuudelle (6) vaatimukset
täyttäville ehdokkaille. Karsinta tehdään
siten, että tarjouskilpailuun valittavat
yritykset asetetaan paremmuusjärjestykseen
vaatimukset täyttävien referenssien
lukumäärän perusteella. Kilpailusta
karsiutuvat ne joilla on vähiten referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat

Erityisehto

Hankintayksikkkö varaa oikeuden tarkastaa
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.
Jos osallistujaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset kohdassa 3
"Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset
ja tekniset tiedot"
eivät täyty, Hankintayksikkkö voi sulkea
osallistujan pois tarjouskilpailusta.

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat

Erityisehto

2013-026990

nro

2011-026730

nro
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Kokonaismäärätai laajuus

Savukaasulauhdutin 2kpl, a 101 200 nm3/h, a
16 MW

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinnankohde

JV1, Jätevoimalaitos,
Savukaasulauhdutin

Hankinnankohde

JV1,
Jätevoimalaitoksen
työmaavaiheen
tilaelementtien
vuokraus

Jätemurskain, kapasiteetti 20 t/h jätettä.

JV1, Jätevoimalaitos,
Jätemurskain

Työmaan arvioitu henkilömäärä on n. 500
henkilöä. Kopit tullaan asentamaan ja
purkamaan useassa eri vaiheessa kulloisenkin
työmaavahvuuden mukaisesti. Hankinnan
ennakoitu arvo 300.000- 400.000€.

Hankintaa sisältyy projektin tarvitsemat
työmaatilat kuten; toimistotilat, työntekijöiden
sosiaalitilat, ruokala sen keittiötila sekä ns.
reppuruokala. Tarkempi sisältö ja varustelu
tullaan ilmoittamaan tarjouspyynnössä.

Kokonaismäärätai laajuus

2 kpl, 700 m, 17 kg/s, n. 132 kW

4 kpl, 1400m, 37 kg/s, n. 630 kW

Kattilan syöttövesipumput:

Kokonaismäärätai laajuus

Hankinnankohde

JV1, Jätevoimalaitos,
kattilan
syöttövesipumput

Hankinnankohde

Modulaariset ja siirrettävät
rakennukset. (44211100-3)

CPV

Höyrykattiloiden apulaitteet.
(42164000-6)

CPV

Mekaaniset käsittelylaitteet.
(42418500-4)

CPV

Pumput ja kompressorit.
(42120000-6)

CPV
Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu

Urakoitsijan on toimitettava referenssilista vastaavista
toimituksista viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.
Urakoitsijan on toimitettava selvitys siitä miltä osin
tarjoaja aikoo antaa sopimukseen kuuluvat työt
alihankkijoiden toteutettavaksi

Toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista vaarantavaa tai
uhkaavia oikeustoimia.
Urakoitsijalla on oltava hankinnan kokoon nähden riittävät
resurssit toimittaa työmaatilat työmaatarpeen mukaisesti.
Työmaatilojen laatutason tulee täyttää viranomaismääräykset.
Urakoitsijalla tulee olla näyttöä vähintään yhdestä vastaavasta tai
vastaavan kokoisesta toimituksesta

Ehdokkaan toimittama kirjallinen selvitys, mistä
vaatimuksen toteutuminen todistettavasti ilmenee.

Kohdissa 1-3 ja 5 mainitut selvitykset eivät saa olla
osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana
kolmea kuukautta vanhempia.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan
tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien
viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty
vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat
todistukset oman maansa viranomaisilta tai muulla
hyväksyttävällä tavalla.

Kohdissa 1-4 mainitut todistukset voi korvata yritystä
koskevalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassa
olevalla Tilaajavastuulain tiedot –raportilla tai
Yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla.

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty;
3) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä,
että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty;
4) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta
tai keskeisistä työehdoista; sekä;
5) kaupparekisteriote.

Osallistumishakemuksen liitteenä toimitettavat
selvitykset:

Selvitys

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Referenssilista viimeisen 5 vuoden ajalta

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Selvitys

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Ehdokkaan kokonaisliikevaihto tulee todistettavasti olla kultakin
kahdelta viimeiseltä täydeltä tilikaudelta kolme kertaa suurempi
kuin arvio urakan arvonlisäverollisesta urakkahinnasta

Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee täyttää
tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet.

Vaatimus

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu

Vaatimus

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu
Referenssilista viimeisen 5 vuoden ajalta

Selvitys

Vaatimus

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Referenssilista viimeisen 5 vuoden ajalta

Selvitys

Vaatimus

Ei

Hankkeen toteutumisen ehto on , että sille
myönnetään kaikki tarvittavat luvat ja
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Erityisehto

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.

Erityisehto

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.

Erityisehto

2011-023004

nro

2011-023234

nro

2011-024293

nro

2011-024874

nro
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Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Kokonaismäärä tai laajuus

1 kpl 110/15/10kV n. 100 MVA

Hankinnan kohde

JV1, Jätevoimalaitos,
päämuuntaja

3 kpl Siltanostureita

Kuonakahmarinosturi 1 kpl a 3m3

Jätekahmarinosturi, 2 kpl a 12m3

Perustusurakkaan sisältyy voimalaitosalueen
rakennusperustukset, kattilarakennuksen
maanvarainen lattia sekä n. 140.000rm3
suuruinen jätebunkkerirakennus, jonka runko
on pääosin paikallavalurakenteinen.

JV1,
Jätevoimalaitoksen
perustus- ja
jätebunkkeriurakka

JV1, Jätevoimalaitos,
kahmarinosturit ja
siltanosturit

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Muuntajat. (31170000-8)

CPV

Siltanosturit. (42414200-3)

CPV

Jätteenpolttolaitosten
rakennustyöt. (45252300-1)

CPV
Todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista
(todistukset eivät saa olla kolmea (3) kk vanhempia):

Selvitys

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista T EL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Referenssilista vastaavista toimituksista viimeisen 5
vuoden ajalta

Selvitys

Vaatimus

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista T EL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Referenssilista vastaavista toimituksista viimeisen 5
vuoden ajalta

Selvitys

Vaatimus

Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämä RALApätevyystodistus tähän urakkaan soveltuvasta
toimialapätevyydestä tai muu riittävä näyttö tähän
urakkaan soveltuvasta pätevyydestä.

Urakoitsijan on toimitettava selvitys siitä miltä osin
tarjoaja aikoo antaa sopimukseen kuuluvat työt
alihankkijoiden toteutettavaksi

Urakoitsijan on toimitettava referenssilista vastaavista
toimituksista viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.

1) Y ritys on merkitty ennakonperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin sekä arvonverovelvollisten
rekisteriin. 2) Verovelkatodistus;
3) T odistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista;
Ehdokkaan kokonaisliikevaihto tulee todistettavasti olla kahdelta
4) Ennakkoperintärekisteriote;
viimeiseltä täydeltä tilikaudelta vähintään 15M€. Ehdokkaan on
5) Kaupaprekisteriote.
toimitettava kirjallinen selvitys, mistä vaatimuksen toteutuminen
todistettavasti ilmenee.
Toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.
Vantaan Energia varaa oikeuden tarkastaa toimijoiden
luottotiedot.
Kohdassa 1-4 mainitut todistukset voi korvata yritystä
koskevalla rakentamisen laatu RALA ry:n voimassa
olevalla tilaajavastuulain - tiedot - raportilla

Vaatimus

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.

Erityisehto

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.

Erityisehto

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kymmenelle (10)
urakoitsijakanditaatille.

Erityisehto

2011-020493

nro

2011-021096

nro

2011-021563

nro
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Hankinnan kohde

Savukaasujen
puhdistus (pesuri)

Kokonaismäärä tai laajuus

JV1, Jätevoimalaitos,
päälaitehankinnat

Perustus-, kaivaus-, ja rakennustyöt eivät kuulu
työn laajuteen.

Hankinnan laajuus käsittää savupiipun hormin
uusimisen, tarvittavat savukaasupuhaltimien
uusinnat ja muutokset sekä savukaasupesurin
varustettuna lämmöntalteenottolaitteistolla
sisältäen suunnittelun, hankinnan,
valmistuksen, kuljetuksen, olemassa olevien
järjestelmien purkamisen ja uudistamisen
soveltuvin osin, asennuksen, käyttöönoton,
koulutuksen, koeajon, tarkastukset ja
luovutukset täydellisenä kaikille laitteille.

Voimakoneet. (42100000-0);
Jätteenpolttouunit.
(42320000-5)
Kaasujen suodatus- tai
puhdistuskoneet ja -laitteet.
(42514000-2)
Kaasuturbiinit. (42112300-0)
Höyryturbiinit. (42112100-8)
Höyrynkehittimet. (421630009)

Tässä hankinnassa on kyse:
1) Jätekattilan;
2) Savukaasupuhdistusjärjestelmän;
3) Kaasuturbiinin;
4) Höyryturbiinin ja;
5) Kaasuturbiinin pakokaasukattilan.
hankinnasta.

Kaasujen suodatus- tai
puhdistuskoneet ja -laitteet.
(42514000-2)

CPV

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Selvitys

Ennakkoperintärekisteriote

Kaupparekisteriote

Todistus maksetuista TEL- ja LEL-maksuista

Verovelkatodistus

Luottotiedot

Yhtiömuoto

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Referenssilista vastaavista toimituksista viimeisen 10
vuoden ajalta
ISO sertifioitu laatujärjestelmä

Vuosikertomus 3 viime vuodelta

Selvitys

Osallistujalla on oltava referenssi vähintään kahdesta
vaatimustasoltaan vastaavasta toimituksesta, joiden
tiedot on liitettävä hakemukseen.

Osallistujaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu erityisalojen
hankintalain 50 §:ssä luetelluista rikoksista.

Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat, huolto- ja käyttöohjeet,
loppudokumentaatio sekä projektin aikaiset keskeiset
suunnittelu asiakirjat laaditaan suomenkielellä.

Projektin virallinen kieli on suomi ja toimittajan edellytetään
pystyvän kommunikoimaan suomenkielellä kaikissa projektin
vaiheissa.

-Osallistuja on ollut toimituksessa oman laitekokonaisuutensa
päävastuullisena toimitajana
-Toimitukset ovat valmistuneet viimeisen viiden (5) vuoden
aikana
-Toimituksesta on mainittu seuraavat tiedot:
(i) asiakkaan nimi ja yhteystiedot,
(ii) lyhyt kuvaus toimituksesta, ja
(iii) toimittajan arvio toimituksen onnistumisesta.
Kuopion Energia Oy arvioi osallistujien toimittamien referenssien
vastaavuutta nyt kysymyksessä olevaan hankintaan (kiinteä
polttoaine, vaikeusaste, toimituksen koko) ja asettaa
ilmoittautujat tarvittaessa tällä perusteella
paremmuusjärjestykseen

Referenssiksi hyväksytään vain sellainen toimitus, joka täyttää
kaikki seuraavat ehdot:

Osallistujan on tullut täyttää velvollisuutensa suorittaa Suomen
tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja
sosiaaliturvamaksut.

Osallistujat, joiden tietoja ei Suomen Asiakastieto Oy:n
riskimittarista löydy, sitoutuvat pyynnöstä toimittamaan
Kuopion Energia Oy:lle muun vastaavan selvityksen
osallistujan taloudellisesta tilasta.

Osallistujan on oltava merkitty Suomessa tai
sijoittautumismaassaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, jos
osallistuja on sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaan
velvollinen rekisteröitymään kyseisiin rekistereihin.

Kuopion Energia Oy arvioi osallistujien taloudellisen
tilanteen vakautta kolmen (3) viimeisen vahvistetun
Osallistujan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset tilikauden vuosikertomusten tai tilinpäätöstietojen sekä
velvoitteet.
Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin avulla. Osallistujia
pyydetään toimittamaan vuosikertomukset tai
tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta.

Vaatimus

Toimittajien taloudellinen tilanne tulee olla vakaa ja hyvin
dokumentoitu

Vaatimus

Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat, huolto- ja käyttöohjeet ym.
muut projektiin liittyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

Toimittaja on toimittanut viimeisen viiden vuoden aikana
Lämpölaitosten rakennustyöt. vähintään kolme (3) verrattavissa olevaa laitosta.
Lämpökeskus-projektin kieli on suomi.
(45251200-3)
Projektijohdon ja asentajien on oltava suomenkielentaitoisia.

2*12 MW:n vara- ja huippukäyttöön tulevan
öljylämpökeskuksen KVR-urakka ilman
rakennusteknisiä töitä

Tarjoukseen tulee liittää referenssit vähintään viideltä
(5) vuodelta vastaavista lämpökeskusurakoista.

Vuotuinen liikevaihto on vähintään kolminkertainen
urakkasummaan verrattuna

Norvatien kattilalaitos

Selvitys

Vaatimus

CPV

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan kohde

Ei

Ei

Viitaten hankintailmoituksen kohtaan III.1.4,
Hankintayksikkö pidättää oikeuden hylätä
kaikki tarjoukset ennen sopimuksen
allekirjoittamista, mikäli kaikkia kyseisen
hankinnan kannalta oleellisia lupia ja
päätöksiä ei myönnetä.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa
kaikki asiakirjat menettelyn kestäessä.

OSALLISTUMISHAKEMUKSET TULEE
TOIMITTAA KIRJALLISESTI
HANHINTAYKSIKÖN KOHDASSA I.
ILMOITTAMAAN OSOITTEESEEN.

Hankintayksikkö tulee lähettämään
tarjouspyynnön vähintään kolmelle (3) ja
enintään kuudelle (6) toimittajakandidaatille.
Mikäli tämän osallistumishakemuksen
vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on
enemmän kuin kuusi (6), Kuopion Energia
Oy varaa oikeuden karsia ehdokkaiden
määrää siten että tarjouspyyntöjä
lähetetään ainoastaan kuudelle (6)
vaatimukset täyttäville ehdokkaille. Karsinta
tehdään siten, että tarjouskilpailuun
valittavat yritykset asetetaan
paremmuusjärjestykseen vaatimukset
täyttävien referenssien lukumäärän
perusteella. Kilpailusta karsiutuvat ne joilla on
vähiten referenssejä.

Hankkeen toteutumisen ehto on, että sille
myönnetään kaikki tarvittavat viranomais- ja
investointiluvat (mm. ympäristöluvan muutos
sekä lopullinen investointipäätös) sekä
toimijaan ei kohdistu tehtävän suorittamista
vaarantavaa tai uhkaavia oikeustoimia.

Erityisehto

Erityisehto

Erityisehto

2014-009696

nro

2010-013210

nro

2011-013884

nro
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