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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt:
Joensuun kaupunki
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 176954 Nepenmäen koulun teknisen työn käsityövälineet
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nepenmäen koulun teknisen työn
(puu, metalli ja elektroniikka) käsityövälineiden hankinnan.
Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena
urakkana. Puutyökalujen kokonaishinta, johon sisältyy työkalujen toimitus on
enintään 18 000 € (alv 0%). Metallityövälineiden kokonaishinta, johon sisältyy
työkalujen toimitus on enintään 13 000 € (alv 0 %). Elektroniikkavälineiden
kokonaishinta, johon sisältyy työkalujen toimitus on enintään
4 000 € (alv 0 %).
Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien työvälineiden määrää + 15%, tarjotusta määrästä, mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset
perustelut.
Tarjouspyynnön liitteenä on esimerkkilistaus tuotteista, joita teknisen työn
luokkaan tarvitaan. Tuotteiden ei tarvitse olla samoja, kuin listassa ilmoitetut.
Esimerkkilistaus on ohjeellinen, eikä kaikkia listan tuotteita tarvitse tarjota.
Tarjoaja voi tarjota tuotteita myös listan ulkopuolelta. Koekäytettävät tuotteet
tulee kuitenkin tarjota.
Tarjotuista tuotteista seuraavista on toimitettava yksi kappale hankintatoimeen
koekäyttöä varten:
POS 1: PUUTYÖVÄLINEET
-Puukko
-Tasataltta 25 mm
-Tasapää ruuvitaltta
-Ristipää ruuvitaltta
-Selkäsaha
-Lehtisaha
-Puuviila
-Puuraspi
POS 2: METALLITYÖVÄLINEET
-Viila (karkea)
-Viila (hienokuviointi)
-Kuulapäävasara
-Sivuleikkurit
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-Hohtimet
-Rautasaha
-Suorakulma
-Hitsausmaski (automaattinen)
-Peltisakset
POS 3: ELEKTRONIIKKAVÄLINEET
-pienet sivuleikkurit
-kärkipihdit
-juotoskolvi
-kuorintapihdit
Näitä työkaluja arvioidaan koekäytön perusteella ja muita tuotteita arvioidaan
tarjouksen liitteeksi ladattavien kuvastojen, www-osoitteesta löytyvien tietojen,
käyntiosoitteessa nähtävillä olevien tuotteiden perusteella.
Koekäytettävät tuotteet on toimitettava Pohjois-Karjalan hankintatoimelle
ennen tarjousajan päättymistä.
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty:
29.05.2018 klo 13:18
Määräaikaan 19.06.2018 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 1
tarjousta
- Tools Finland Oy Tools Joensuu
Päätös
Hankintapäätös tehty:
21.06.2018
Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus/kohderyhmä, jossa
tilaajan asettama asiantuntijaryhmä arvioi kukin tarjouksen koekäyttöön
toimitetut välineet sekä tarjouksen liitteeksi ladatun listan ja arvion perusteella
tarjoajat asetetaan paremmuusjärjestykseen.
Koekäyttöön toimittujen välineiden laadulla on suurin painoarvo
ja niistä saatu sijaluku kerrotaan kahdella. Kilpailun voittaa tarjoaja jonka
kaikista arvioitavista kohdista saatujen sijalukujen summa on kaikista pienin (=
kokonaisuudessaan parhaimmat sijoitukset).
Tarjousten vertailutaulukko ja sanallinen perustelu ovat hankintapäätöksen
liitteenä.
Positio 3: Elektroniikkavälineet keskeytetään, koska kohderyhmään ei
saapunut yhtään tarjousta.
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Päätän, että sopimus Nepenmäen koulun teknisen työn (positio 1:puu ja
positio 2:metalli) käsityövälineiden hankinnasta tehdään
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen/kohderyhmä tehneen Tools
Finland Oy Tools Joensuun kanssa.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Valittu toimittaja/toimittajat:
Tools Finland Oy Tools Joensuu
- Puutyövälineet (18 000 € alv 0 %)
- Metallityövälineet (13 000 € alv 0 %)

Toimivallan perusteet
Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja
hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.
Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 28.6.2018.
Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämispäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Päivi Halonen, +358 133377433
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