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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt:
Joensuun kaupunki
Kontiolahden kunta
Juuan kunta
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
Nurmeksen kaupunki
Valtimon kunta
Kiteen kaupunki
Puhas Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 136702 Liikennemerkit, -tarvikkeet, opastetaulut ja
kiinteistöopasteet,
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti liikennemerkkien, -tarvikkeiden,
opastetaulujen ja kiinteistöopasteiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.201831.12.2019 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.
Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020, 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 toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen
toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset
erilliset puitesopimukset seuraavasti:
-POS 1, 2 ja 3 osalta valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa/kohderyhmä.
Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta, jonka tämän
tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan
halvin ja käyttötarkoitukseen soveltuvin.
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-POS 4 osalta valitaan yksi (1) sopimustoimittaja/kohderyhmä. Tilaajat tulevat
tekemään tilaukset suoraan sopimustoimittajalta.
-POS 5 osalta kaikkien tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten
täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien
kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset
puitesopimukset. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta
sopimustoimittajilta, jonka tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa
hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin ja käyttötarkoitukseen soveltuvin.
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty:
20.10.2017 klo 10:01
Määräaikaan 23.11.2017 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 7
tarjousta
- Joen Kilpituote Oy
- AS-Muovi Oy
- Plastiset Oy
- LAATUKILPI OY
- Elfving Signum Oy Ab
- Liikennetuotteet Oy
- ELPAC OY
Päätös
Hankintapäätös tehty:
05.02.2018
Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä päätöksen
liitteenä olevasta vertailutaulukosta.
Elfving Signum Oy Ab:n ja Elpac Oy:n tarjoukset hylätään tarjouspyyntöä
vastaamattomina kohderyhmästä Pos 3. Sulkulaitteet, koska kohtaan
"Sulkupylväs, R2" tarjottu tuote on levymallinen sulkupylväs. Kohtaan on
pyydetty tarjoamaan pyöreää sulkupylvästä. Tämä käy ilmi
Tarjouspalvelu.fi:ssä esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista.
Päätän, että sopimus liikennemerkkien, -tarvikkeiden, opastetaulujen ja
kiinteistöopasteiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.1.2018-31.12.2019
tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten
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tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.
Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Valittu toimittaja/toimittajat:
AS-Muovi Oy
- Pos 3. Sulkulaitteet (alv 0%) (2.)
Elfving Signum Oy Ab
- Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (3.)
- Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (2.)
- Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (1.)
ELPAC OY
- Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (2.)
- Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (1.)
- Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (3.)
Joen Kilpituote Oy
- Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (4.)
Liikennetuotteet Oy
- Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (1.)
- Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (3.)
- Pos 3. Sulkulaitteet (alv 0%) (1.)
- Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (2.)
Plastiset Oy
- Pos 4. Aurausviitta (alv 0%) (1.)

Toimivallan perusteet
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Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.
Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 09.02.2018.
Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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