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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt:
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 232597 4 kpl lavamaastoautoja Pick-Up Pohjois-Karjalan
pelastuslaitokselle
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois Karjalan pelastuslaitoksen
käyttöön tulevien neljän (4 kpl) lavamaastoauton Pick-Up hankinnan.
Ajoneuvojen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten,
Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm.
rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden
osalta.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos antaa vaihdossa yhden (1 kpl)
lavamaastoauton/kohderyhmä.
Vaihtolavamaastoautot kohderyhmittäin ovat seuraavat:
POS 1: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-481
POS 2: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-482
POS 3: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-483
POS 4: Nissan NP 300 PICUP, EKI-434
Hankinnassa sovellettiin kohteen etusijajärjestys -mallia: Mikäli tarjoaja haluaa
tarjota useampaan positioon, kuin mitä tarjoaja pystyy toimittamaan
ajoneuvoja, tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä
menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan positioon, vaikka
tarjottavia ajoneuvoja olisi esim. vain yksi ja mikäli toinen tarjoaja tulee
valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisten kohteiden
vertailussa.
Esimerkit:
1) Tarjoaja A pystyy toimittamaan useamman ajoneuvon. Tällöin tarjoajan tulee
laittaa niihin positioihin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. Tällöin samoja
ajoneuvoja ei myöskään voi tarjota useisiin positioihin.
2) Tarjoaja A voi pystyy toimittamaan vain yhden ajoneuvon, mutta tarjoaja A
haluaa tarjota useampaan positioon. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa
positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 jne. Tarjoaja B
voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen position niin tällöin tarjoaja A voi tulla
valituksi toissijaiseen jne. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen positionsa niin
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tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi
toissijaisiin kohteisiin.
Samalla tavoin etusijajärjestys tulee merkata, mikäli tarjoaja tarjoaa kahta tai
kolmea eri ajoneuvoa. Etusijajärjestys tulee ilmoittaa niiden ajoneuvojen
osalta, joita tarjoaja tarjoaa useampaan positioon. Esimerkiksi, jos tarjoaja
tarjoaa ajoneuvoa A positioihin 1 ja 2 ja ajoneuvoa B positioihin 3 ja 4 tulee
ajoneuvo A:n osalta laittaa haluamaansa positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen
kohteeseen etusijan 2 jne. Ajoneuvo B:n osalta tulee myös laittaa ensisijaiseen
positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen positioon etusijan 2 jne.
3) Tarjoaja A:n pystyy toimittamaan vain yhden ajoneuvon ja haluaa tarjota
vain yhteen positioon. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa positioon
etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toisia positioita.
Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään
tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty:
15.04.2019 klo 13:29
Määräaikaan 06.05.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 4
tarjousta
- Veljekset Laakkonen Oy
- Autotalo Laakkonen Joensuu HYA
- Timosen Auto Oy
- E.Hartikainen Oy
Päätös
Hankintapäätös tehty:
15.05.2019
Päätös:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100
pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan
mukaan.
Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.
Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.
Päätöksen perustelu:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100
pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan
mukaan.
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Valittu toimittaja/toimittajat:
Veljekset Laakkonen Oy
- POS 1: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle
- POS 2: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle
- POS 3: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle
- POS 4: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle

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 17.5.2019.
Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämispäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Päivi Halonen +358 133377433
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