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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt:
Joensuun kaupunki
Kontiolahden kunta
Juuan kunta
Liperin kunta
Nurmeksen kaupunki
Kiteen kaupunki
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Siun Talous Oy
Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö SEU140468 Ensiapulaukut ja ensiapukaappien tarvikkeet
toimipaikkoihin
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti toimipaikkoihin soveltuvien
ensiapulaukkujen ja ensiapukaappien tarvikkeiden hankinnan
sopimuskaudelle 01.01.2018 - 31.12.2020 + yhden (1) vuoden
optiomahdollisuus.
Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.01.2021 - 31.12.2021, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.
Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin
ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.
Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta
osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli PohjoisKarjalan hankintatoimi niin haluaa.
Hankintamalli on useamman eli vähintään kahden (2) toimittajan
puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään
tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset.
Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin
mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen
toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote
sisältyy. Muut tuotteet hankitaan hinnaston perusteella edullisemmalta
toimittajalta.
Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana
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olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita
tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa
hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty:
14.11.2017 klo 09:46
Määräaikaan 07.12.2017 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 7
tarjousta
- Suomen Vuokramestarit Oy
- Merplast Oy
- MedKit Finland OY
- Ems Consulting Oy
- Adaxer Oy
- mitos oy
- Sharkmed Oy
Päätös
Hankintapäätös tehty:
22.12.2017
Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.
Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä
hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.
Merplast Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska
kohtaan 2.11 Elvytysmaski; tarjottu tuote on suusuoja, joka ei täytä
tarjouspyynnön vaatimuksia "istuu tiiviisti kasvoille" ja "pehmeä reunus".
EMS Consulting Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana,
koska kohtaan 1.1 Yleislaukut toimipaikkoihin; tarjottu yleisensiapulaukku ei
sisällä tarjouspyynnössä vaadittua kylmäsuojauksen tuotetta eikä elvytykseen
soveltuvaa tuotetta sekä kohtaan 1.2 Mukana kulkevat pakkaukset; tarjottu
ensiapupakkaus ei sisällä tarjouspyynnössä vaadittua kylmäsuojauksen
tuotetta.
Medkit Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska
kohtaan 2.11 Elvytysmaski; tarjottu tuote on suusuoja, joka ei täytä
tarjouspyynnön vaatimuksia "istuu tiiviisti kasvoille" ja "pehmeä reunus".
Suomen Vuokramestarit Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä
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vastaamattomana, koska kohtaan 2.11 Elvytysmaski; tarjottu tuote on
suusuoja, joka ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia "istuu tiiviisti kasvoille" ja
"pehmeä reunus" sekä kohtaan 2.12 Käsineet, kertakäyttö, pienpakkaus;
pakkauskoko oli suurempi kuin enintään 10 kpl/pakk.
Päätän, että sopimus toimipaikkoihin soveltuvien ensiapulaukkujen ja
ensiapukaappien tarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 01.01.2018 31.12.2020 tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten tehneiden
tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.
Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.01.2021 - 31.12.2021, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.
Valittu toimittaja/toimittajat:
Adaxer Oy (1.)
- Kohde 1. Ensiapulaukut ja ensiapupakkaukset toimipaikojen tarpeisiin
- Kohde 2. Toimipaikkojen ensiapukaappien sisältö
Sharkmed Oy (2.)
- Kohde 1. Ensiapulaukut ja ensiapupakkaukset toimipaikojen tarpeisiin
- Kohde 2. Toimipaikkojen ensiapukaappien sisältö

Toimivallan perusteet
Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.
Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 22.12.2017.
Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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