
HANKINNAN KUVAUS 
 

HML/762/02.08.02/2021 
Markkinavuoropuhelu koskee Hämeenlinnan infran leikkivälineiden, pyörätelineiden, katosten, 
ulkokalusteiden ja -varusteiden puitejärjestelyn kilpailuttamista. 

Markkinavuoropuheluun liittyvät linkit: 
Ilmoittautuminen 

Hankinnan periaatteiden kommentointi 

Hankinnan kohde 
Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennepalvelut valmistelee otsikon puitesopimuksen 
kilpailuttamista. Alla kuvatut tiedot ovat alustavia, eivätkä sido myöhemmin 
hankintayksikköä. Hankinnan suunniteltu aikataulu on seuraava: 

 

Hankinnan kohteena ovat seuraavat tuoteluokat: 

1. Puistojen kalusteet – ja varusteet 
2. Leikkivälineet 
3. Urheilu – ja liikuntavälineet 
4. Pyörätelineet, pyöräkatokset ja linja-autopysäkkikatokset 
5. Turva-alustat 
6. Tekonurmet 

Hankinta jaetaan osiin. Tarjouksen voi antaa jokaisesta osasta tai vain osasta niistä. 
Puitejärjestelyyn kumppaneiksi valitaan 1-4 toimittajaa/osa. Toimittajien valinnassa 
käytetään osakohtaista hintapisteytystä ja kaikille osille yhteistä laatupisteytystä. 

Sopimuskumppaneiksi kilpailutuksen perusteella valitut toimittajat antavat tuoteluettelon 
tilaan lomakkeella, joka annetaan tiedoksi jo tarjousvaiheessa. Tuoteluettelo on annettava 
ennen sopimusten solmimista. Tuoteluettelossa käytetään tilaajan määrittelemää 
tuoteluokittelua sopimuskaudella tehtävän tuotteiden vertailun mahdollistamiseksi. 
Luokittelu sisältää jaon hankinnan osakokonaisuuksiin (luokat), toimintoihin ja teemoihin. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset 
• Referenssit: vuosina 2018 - 2020 toimitettu yleisille alueille sijoitettuja hankinnan 

kohteena olevia tuotteita yht. vähintään 250 000 €/vuosi (alv 0 %) arvosta, siinä osa-
alueessa, jota toimittaja tarjoaa. Jos yritys on perustettu vuonna 2018 tai sen 
jälkeen, tulee sen täyttää toiminta-aikansa täysinä kalenterivuosina edellä mainittu 
toimitusmäärä. 

• tilaajavastuulain tarkoittamat yhteiskunnalliset velvoitteet 
• luottokelpoisuus, luokka AA tai AN (uusi yritys) 

https://link.webropolsurveys.com/S/C344C743C36EA609
https://link.webropolsurveys.com/S/5BC0178775EAF0D8


 
Laatupisteytys tarjouskilpailussa 
Kaikissa osissa noudatetaan samaa laatupisteytystä. Laatupisteytettäville ominaisuuksille 
määritellään tarjouspyynnössä minimivaatimukset. 

Laatupisteet muodostuvat tarjouspyyntövaiheessa ilmoitettavista tiedoista: 

• laatumittari tuotteelle myönnettävän kokonaistakuuajan perusteella 
• huoltopalvelu on/ei, nopeus mittarina 
• varaosatoimituksen nopeus mittarina 
• varaosien saatavuustakuu tuotteen markkinoilta poistumisen jälkeen 
• tuotteiden toimitusaika mittarina 
• tunteeko tarjoaja tuotteidensa hiilijalanjäljen (kyllä, tuntee yli 80 %/tuntee 50 %/ei 

tuotevalikoimansa tuotteista, CO2-ekvkg) 
 
Laatupisteytettävät tiedot ovat sopimuskaudella tarjoajaa sitovia ja ilmoitettujen tietojen 
laiminlyönnit sanktioitavia. Tuotteiden hiilidioksidipäästöt tulee antaa tilaajan tietoon niiltä 
osin, kun ne ovat toimittajalla tiedossa. 
 
Hintapisteytys tarjouskilpailussa ja tuoteluettelon hinnoittelu 
Hintapisteytyksessä käytetään Hämeenlinnan kaupungin aiemmin toteutuneita tilausmääriä 
niin sanottuina mallikohteina. Mallikohteiden hinta pisteytetään. Mallikohteen 
tuotehintojen tulee vastata tarjotun tuoteluettelon tarjoushintoja. Jokaista osaa kohti on 
erillinen mallikohde. Jos tarjotun tuoteluettelon hinnat poikkeavat mallikohdehinnoista, 
käytetään sopimuskauden toimituksissa edullisempia hintoja. Lisäksi pisteytetään 
asennuspalveluiden hinta.  

Mallikohteen ulkopuolelle jäävän tuoteluettelon hinnoittelun tulee olla markkinahintoihin 
nähden kilpailukykyistä. Kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi pisteytetään 
tuoteluettelon hintoja ohjaava alennusprosentti. Alennusprosentti kertoo, kuinka paljon 
halvempia toimittajan tuotteiden tulee olla sopimuskaudella verrattuna toimittajan omiin 
ovh- tai listahintoihin. 

Tilausprosessi sopimuskaudella ja tuotekorit 
Tarjoajien tuoteluetteloista muodostetaan tapauskohtaisesti ”tuotekorit,” joissa rajataan 
kohteittain sopivat tuotteet toisiinsa nähden vertailukelpoiseen muotoon. 

Tarjottujen välineiden ja varusteiden tulee olla käyttötarkoitukseen ja sijoituspaikkaan 
soveltuvia. Tuotteista tulee pyydettäessä toimittaa tuotekortit, joissa on tuotteiden tekniset 
tiedot sekä kuvat. 

Tilaajan suunnittelija valitsee tuotteet ja välineet puitesopimuksen sisältä tarjoajien 
tuoteluetteloista muodostetusta tuotekorista. Valintaa ohjaavat tuotteelle annetut 
toiminnalliset ominaisuudet (toimintoluokittelu), sopivuus haluttuun paikkaan (esim. 
tilantarve ja ympäristö johon väline sijoitetaan) ja esteettiset seikat (teemaluokittelu). 
Lisäksi valinnoissa huomioidaan tuotteen ekologiset ominaisuudet: miltä osin se on 



valmistettu kierrätysmateriaalista ja miten materiaaleja voidaan hyödyntää sen elinkaaren 
päättyessä, jos nämä tiedot on ilmoitettu tarjousvaiheessa. Valinnassa huomioidaan myös 
mahdollinen tieto tuotteen hiilijalanjäljestä. 

Lopulliset tilausvalinnat tarkistetaan ja tehdään kohteiden toteutuksen yhteydessä. 
Tilauksen arvon ylittäessä kansallisen kynnysarvon (60 000 € alv 0 %) valitaan vastaavista 
tuotteista edullisin, tai järjestetään erillinen minikilpailutus puitekumppaneiden kesken.  

Varaosat ja tarvikkeet tilataan aina tuotteen alkuperäiseltä toimittajalta. 

Toimitustavat sopimuskaudella 
Tuotteet toimitetaan perille (Finnterms, TOP) suoraan työkohteisiin tai tilaajan varastoon 
Hämeenlinnan alueella, jollei tilausten yhteydessä erikseen toisin sovita. Toimitusaika 
määräytyy tarjoajan tarjouspyynnössä tuotteilleen lupaaman toimitusajan mukaan. Erikseen 
sovittaessa voidaan tuotteita tilata myös asennettuina. 

Tuotteiden soveltuvuusvaatimukset 
Tarjottavien välineiden tulee olla julkisille ulkoalueille soveltuvia ja täyttää niitä koskevien 
turvallisuusstandardien vaatimukset. Tuotteista toimitetaan selkeät suomenkieliset 
asennusohjeet pyydettäessä. Koottavista tuotteista tulee toimittaa räjäytyskuvat. 
Turvallisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia täsmennetään tarjouspyyntövaiheessa. 

Tuotteiden suojakäsittelyaineet eivät voi olla ympäristölle tai ihmiselle vaarallisia, tai 
haitallisia. Tuotteet tulee toimittaa pintakäsiteltyinä siten, että ne ovat käyttövalmiit ilman 
asennuksen jälkeistä välitöntä pinnan uusiokäsittelyä. Tuotteet ja niiden materiaalien 
toimitusketjun tulee olla ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä.  

Tuotteessa käytetyn puutavaran tulee olla peräisin laillisesti hakatusta ja kestävästi 
hoidetusta metsästä. Tämä tulee todentaa esimerkiksi FFCS-, FSC- tai PEFC -sertifikaatilla tai 
muulla vastaavalla toimittajan selvityksellä. Ekologisia ja vastuullisuuteen liittyviä 
vaatimuksia tarkennetaan tarjouspyyntövaiheessa. 

Tuotteiden vaihtaminen kesken sopimuskauden 
Tilaaja voi pyytää tuotelistojen päivittämistä. Päivityspyynnöissä yksilöidään tuotteet, joita 
toivotaan lisättävän ja päivityspyyntö toimitetaan kaikille kyseisen osan 
sopimuskumppaneille. Mahdollisesti valikoimasta poistuvista tuotteista on ilmoitettava 
tilaajalle hyvissä ajoin ennen tuotteen poistumista. Toimittajat voivat esittää 
tuotepäivityksiä luetteloon. Toimittajien pyyntöjen seurauksena tilaaja pyytää vastaavia 
tuotteiden lisäyksi osa-alueen sisällä kaikilta toimittajilta. 
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