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Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt
Puhas Oy
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 386911 Kontiosuon itsepalvelujäteaseman
järjestelmäkokonaisuus, Puhas Oy
Hankinnan kuvaus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n Kontiosuon uuden
itsepalvelujäteaseman järjestelmäkokonaisuuden hankinnan.
Hankinnan kohteena on Puhas Oy:n (jäljempänä Puhas) Joensuuhun
rakennettavan Kontiosuon itsepalvelujäteaseman järjestelmäkokonaisuus,
joka koostuu kaupallisista valmisohjelmistoista / tietojärjestelmistä, niihin
suunnitelluista asiakaskohtaisista ominaisuuksista, niiden suunnitteluun,
käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä henkilötyöstä sekä asemalle
sijoitettavista teknisistä laitteista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa
laajuudessaan.
Hankinnan kohteen mukaiset järjestelmät, palvelut ja laitteet hankitaan Puhas
Oy:n käyttöön.
Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee
tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty
02.03.2022 klo 15:19
Määräaikaan 04.04.2022 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 3
tarjousta
- Elenium Oy
- M-Technology Oy
- Pinja Digital Oy
Päätös
Päätös tehty
12.04.2022
Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
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arvioidaan kokonaishankinnan mukaan seuraavasti:
Hinta max. 75 p
- hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 75 p
Kuukausittainen käyttömaksu max. 15 p
- hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 15 p
Työohjelman arviointi max. 10 p
10 pistettä: Tarjottu kokonaisuus on selkeä, annetut tuotetiedot on tuotu esille
yksityiskohtaisesti ja laajasti. Henkilöstöresurssit ja niiden allokaatio on
osoitettu työohjelmalla selvästi. Henkilöiden ammatillinen osaaminen ja heidän
koulutuksensa soveltuvat erinomaisesti heille valittuihin työtehtäviin ja
henkilöistä annetut tiedot tukevat valintoja. Kokonaisuus soveltuu
erinomaisesti tilaajan hakeman tavoitetilan saavuttamiseen.
7,5 pistettä: Tarjottu kokonaisuus on selkeä, mutta tiedoiltaan suppea.
Henkilöstöresurssit ja niiden allokaatio on osoitettu työohjelmalla selkeästi.
Henkilöiden ammatillinen osaaminen ja heidän koulutuksensa soveltuvat hyvin
heille valittuihin työtehtäviin ja henkilöistä annetut tiedot tukevat valintoja.
Annetut tuotetiedot on esitetty riittävällä tavalla. Kokonaisuus soveltuu hyvin
tilaajan hakeman tavoitetilan saavuttamiseen.
5 pistettä: Tarjottu kokonaisuus on selkeähkö, mutta tiedoiltaan huomattavan
suppea. Henkilöstöresurssit ja niiden allokaatio on tuotu työohjelmalla ilmi,
mutta henkilöistä annetuissa tiedoissa on puutteita, tai ne ovat epäselvät.
Annetut tuotetiedot on esitetty tyydyttävästi. Tarjottu kokonaisuus soveltuu
tyydyttävästi tilaajan hakeman tavoitetilan saavuttamiseen.
2,5 pistettä: Tarjottu kokonaisuus on sekava ja siinä on puutteita.
Henkilöstöresurssit ja niiden allokaatio on suppeaa. Henkilöiden ammatillinen
osaaminen ja heidän koulutuksensa on tuotu ilmi sekavasti. Annetut
tuotetiedot on esitetty siten, että vain vähimmäisvaatimukset käyvät ilmi, ja/tai
tiedot on esitetty sekavasti. Kokonaisuus soveltuu huonosti tilaajan hakeman
tavoitetilan saavuttamiseen.
0 pistettä: Tarjottu kokonaisuus on erittäin sekava ja siinä on merkittäviä
puutteita. Henkilöstöresurssit ja niiden allokaatio on esitetty puutteellisesti, tai
ne eivät käy työohjelmalta lainkaan ilmi. Tuotetietoja puuttuu, ja/tai tarjotut
tuotteet eivät täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. Kokonaisuus ei
sovellu tilaajan hakeman tavoitetilan saavuttamiseen.
Mikäli tarjous saa arvioinnista nolla (0) pistettä, se hylätään.
Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä. Vertailutaulukossa
on nähtävillä myös työohjelman sanallinen arviointi.
Elenium Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnöllä
on pyydetty täyttämään tarjouspyynnön liitteenä oleva vaatimusluettelo (Liite
1, vaatimusluettelo.xlsx), jonka Elenium Oy on ladannut täydentämättömänä
tarjoukselle. Tarjouksen liitteeksi on myös tullut ladata arvioitava suunnitelma
järjestelmäkokonaisuuden toteuttamiseksi, eli työohjelma, sekä yleisesittely
yrityksestä, jossa on kuvaus yrityksen organisaatiosta ja sen toiminnasta.
Molemmat liitteet ovat tarjouspyynnön vastaiset eivätkä sisällä niissä
vaadittavia tietoja lainkaan.
Päätän, että sopimus Puhas Oy:n Kontiosuon uuden itsepalvelujäteaseman
järjestelmäkokonaisuuden hankinnasta tehdään kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneen M-Technology Oy:n kanssa.
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Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan kokonaishankinnan mukaan
Valittu toimittaja/toimittajat:
M-Technology Oy
Nähtävänäpito:
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 14.04.2022.
Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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