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1. TARJOUSPYYNTÖ   

Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvit-
see uusia metrovaunuja ja järjestää niiden hankinnasta tarjouskilpailun, joka to-
teutetaan neuvottelumenettelynä.  

Hanketta koskeva hankintailmoitus osallistumishakemusten jättämisestä lähe-
tettiin julkaistavaksi Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 8.4.2009. Ilmoitus 
julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden sähköisessä täydennysosassa 
(TED, Tenders Electronic Daily) 10.4.2009 sekä Edita Publishing Oy:n Julkiset 
hankinnat -lehden tietokantaversiossa 10.4.2009. Korjattu täsmennetty ja täy-
dennetty ilmoitus, josta vaihtoehtoiset metrojunayksiköiden hankintavaihtoeh-
dot oli poistettu, lähettiin julkaistavaksi Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 
2.9.2009. Ilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden sähköisessä 
täydennysosassa (TED, Tenders Electronic Daily) 4.9.2009 sekä Edita Pub-
lishing Oy:n Julkiset hankinnat lehden tietokantaversiossa 4.9.2009. 

HKL-liikelaitos on saamiensa osallistumishakemusten perusteella sekä tekemi-
ensä omien selvitysten ja arviointien perusteella valinnut tarjouskilpailuun osal-
listuvat yritykset, joille tämä tarjouspyyntö nyt on lähetetty. 

2. HANKINTAYKSIKKÖ JA HANKINTAMENETTELY  

Hankintayksikkönä on HKL-liikelaitos. Hankintapäätöksen tekee Helsingin kau-
pungin HKL-liikelaitoksen johtokunta. 

HKL-liikelaitoksesta käytetään jäljempänä tarjouspyyntöasiakirjoissa ja niiden 
liitteissä nimityksiä HKL tai ostaja riippuen asiayhteydestä. Vastaavasti metro-
junayksiköiden tarjoajasta/toimittajasta/myyjästä käytetään nimityksiä osallistu-
ja, tarjoaja tai myyjä riippuen asiayhteydestä.  
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Hankintaan sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien hankintayksiköiden julkisia hankintoja koskevaa säätelyä. 

HKL-liikelaitosta koskee laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelu-
jen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007).  

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. 

3. HANKINNAN KOHDE 

Tarjousta pyydetään jäljempänä määritellyistä täyteen käyttökuntoon saatetuis-
ta metrojunayksiköistä mukaan lukien kuljetukset, koestukset ja käyttöönotto 
sekä metrojunayksiköiden toimitukseen liittyvästä koulutuksesta, dokumentaa-
tiosta, vara-, vaihto- ja kulutusosista sekä erikoistyökaluista siten kuin tässä tar-
jouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa hankintaohjelmassa ja tämän liitteissä 
tarkemmin määritetään. 

Jäljempänä kohdassa 12 selostettujen arviointiperusteiden mukaisesti suoritet-
tavaan tarjousten vertailuun HKL ottaa vain tarjouspyynnön ehdot täyttävät tar-
joukset.  

HKL pyytää edellä olevan perusteella tarjoajilta tarjouksia 13 +/- 2 metro-
junayksiköstä, jotka ovat sähkökäyttöisiä, nelivaunuisia, läpikuljettavia ja noin 
88 metriä pitkiä. 

Edellä mainittu hankittavien metrojunayksiköiden lukumäärä ei ole vielä aivan 
täsmällinen. Tarkka lukumäärä määrittyy tarkemmin vasta neuvottelumenette-
lyn kuluessa ja Helsingin metroverkon myöhemmin vuoden 2010 aikana tar-
kentuvan liikennöintisuunnitelman perusteella.  

Metrojunayksiköiden toimitukset ajoittuvat ajanjaksolle tammikuu 2013 – heinä-
kuu 2015 sen mukaan kuin hankintaohjelmassa ja sen liitteissä tarkemmin 
määritellään. 

3.1. Metrojunayksiköiden tekniset vaatimukset 

Tarjottavien metrojunayksiköiden on täytettävä tekniset vaatimukset tarjous-
pyyntöasiakirjojen, erityisesti hankintaohjelman ja sen liitteen 1 Tekniset vaati-
mukset ja muiden liitteiden mukaisesti.  

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa myös yhteenvetoselvitys tarjoamiensa met-
rojunayksiköiden keskeisistä ominaisuuksista sekä liitteinä kaikki tarjouspyyn-
töasiakirjoissa edellytetyt asiakirjat junayksiköiden tekniikasta. Tarjoukseen tu-
lee niin ikään liittää erillinen yksityiskohtainen luettelo ja selvitys siitä, miltä osin 
tarjotut metrojunayksiköt mahdollisesti poikkeavat hankintaohjelman liitteen 1 
Tekniset vaatimukset ja sen alaliitteiden määrittelyistä. 

Tarjoukseen tulee myös liittää erillinen selvitys siitä, miltä osin toimitukseen si-
sältyy sellaisia komponentteja tai menettelyjä, jotka eivät ole vaadittujen tai 
muuten yleisesti noudatettujen standardien mukaisia tai jotka ovat ainoastaan 
kyseisen tarjoajan/valmistajan käyttämiä. 
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3.2. Koulutus, dokumentaatio, vara-, vaihto- ja kulutusosat sekä erikoistyökalut 

Tarjoukseen sisällytettävät koulutus, dokumentaatio, vara-, vaihto- ja kulu-
tusosat sekä erikoistyökalut on määritelty hankintaohjelmassa ja sen liitteissä. 

4. TOIMITUSOPTIOITA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ  

Hankkeeseen liittyy kaksi lisätoimituksia koskevaa tarjouspyyntöä (ensimmäi-
nen ja toinen toimitusoptio), joihin tarjoajan on annettava tarjous, joka oikeut-
taa, mutta ei velvoita HKL:ää hankkimaan optioissa tarkoitetut metrojunayksiköt 
tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.  

Tarjouspyynnön mukaisen hyväksyttävän tarjouksen edellytyksenä siis on, että 
tarjoaja on tehnyt tarjouksen myös kysytyistä toimitusoptioista.  

Tarjotut toimitusoptiot otetaan huomioon tarjousten kokonaistaloudellisuuden 
vertailussa hankinnan arviointiperusteiden mukaisesti.  

HKL pidättää itsellään täyden oikeuden vapaasti päättää, käyttääkö se tarjo-
tuista toimitusoptioista molemmat, vain toisen tai ei kumpaakaan niistä.  

 Hankintaohjelmassa ja sen liitteissä on eräin osin tarkemmin määritelty toimi-
tusoptioita.  

4.1. Toimitusoptiot    

 Toimitusoptio nro 1 sisältää neljä (4) nelivaunuista metrojunayksikköä, 
jotka tulee toimittaa arviolta vuonna 2017  

 Toimitusoptio nro 2 sisältää neljä (4) nelivaunuista metrojunayksikköä, 
jotka tulee toimittaa arviolta vuonna 2019. 

Kummankin toimitusoption määrä voi poiketa ± 1 metrojunayksikköä. 

Ostaja päättää, ellei hankintasopimuksessa muuta sovita, sekä toimitusoption 
nro 1 että toimitusoption nro 2 käytöstä, kun jo toimitetuista metrojunayksiköistä 
on saatu riittävät kokemukset tai viimeistään vuoden kuluessa perustoimituk-
sen ensimmäisen metrojunayksikön lopullisesta hyväksymisestä riippuen siitä, 
kumpi ajankohta on myöhäisempi. 

5. TOIMITUSAIKAA JA VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET JA EHDOT      

Metrojunayksiköiden ja muiden hankintaan sisältyvien toimitusten sekä optioi-
den toimitusaikaa koskevat vaatimukset ja mahdollisesta viivästymisestä johtu-
vat sanktiot on esitetty hankintaohjelmassa ja sen liitteessä 8 Toimitusaikatau-
lu. 

6. HINTOJEN ILMOITTAMINEN  

Metrojunakalusto hankitaan kokonaishankintana, joka käsittää metro-
junayksiköt ja niihin liittyvät muut tavarat ja palvelut. 

Hintojen ilmoittamista koskevat ehdot ja vaatimukset on esitetty hankintaohjel-
massa. 
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7. HANKINNAN MAKSUERÄTAULUKKO JA MAKSUEHDOT   

Hankinnan maksamista ja maksuehtoja koskevat ehdot ja vaatimukset on esi-
tetty hankintaohjelman kohdassa 6. 

8. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT  

 Tarjouspyyntö muodostuu seuraavista asiakirjoista:  

(1) Tarjouspyyntökirje 

Tämä tarjouspyyntökirje sisältää tarjouspyynnön metrojunayksiköistä, niihin liit-
tyvistä muista tavaroista ja palveluista sekä hankintaan liittyvistä optioista, joi-
den tarjoaminen on pakollista. Tarjouspyyntökirje käsittää ja määrittää periaat-
teet tarjouspyyntöprosessille ja tarjousten arvioinnille ja vertailulle. Tarjous-
pyyntökirje määrittää myös hankinnan asiakirja-aineiston ja antaa yhdessä 
muiden tarjouspyyntöasiakirjojen kanssa tarjouksen antamisen kannalta tar-
peelliset tiedot tarjouspyynnön kohteesta. Tarjouspyyntökirje sisältää myös tie-
dot mahdollisuuksista saada lisäinformaatiota sekä tarjouksessa ja hankintaso-
pimuksessa käytettävästä kielestä jne. 

(2) Hankintaohjelma ja sen liitteet  

 Hankintaohjelma määrittää yhdessä liitteidensä kanssa hankinnan kohteen, 
tekniikkaan, laatuun ja käytettävyyteen liittyvät vaatimukset, kokonaishankinta-
hinnan määrittelyn ja metrojunayksikön elinkaaren aikaisiin käyttö- ja ylläpito-
kustannuksiin liittyvät vaatimukset, toimitusprosessin ja toimitusaikataulun, 
hankintahinnan ilmoittamiseen liittyvät vaatimukset ja maksuehdot, omistusoi-
keuden ja vaaranvastuun siirtymisen, vakuutukset, takuut ja vakuudet ja muut 
sopimuksen keskeiset ehdot, jotka yhdessä tämän tarjouspyyntökirjeen kanssa 
muodostavat tehtävän hankintasopimuksen keskeisen sisällön.  

 Hankintaohjelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:  

LIITE 1 Tekniset vaatimukset 
LIITE 2 Dokumentaatio 
LIITE 3 Koulutus 
LIITE 4 Vaihto- ja varaosaluettelo 
LIITE 5 Takuuehdot 
LIITE 6 RAMS–ehdot 
LIITE 7 Elinkaaren aikaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset 
LIITE 8 Toimitusaikataulu 
LIITE 9 Tarkastukset ja hyväksymismenettelyt 
LIITE 10 Hintalomake 

(3) Julkisia hankintoja koskevat yleiset sopimusehdot JYSE 2009 TAVARAT. 

Metrojunayksiköiden hankinnassa tullaan noudattamaan Julkisten hankintojen 
yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009), ellei jonkin/joidenkin kohdan/kohtien osalta 
ole osallistumispyynnössä ja/tai tarjouspyynnössä ja/tai lopullisesti hankintaso-
pimuksessa muuta sanottu. 
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8.1. Asiakirjojen etusijajärjestys 

Mikäli asiakirjoissa on ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä, on tarjous-
pyyntöasiakirjojen etusijajärjestys seuraava:  

1. Tarjouspyyntökirje 
2. Hankintaohjelma  
3. Hankintaohjelman liitteet 
4. Hankintaohjelman liitteiden alaliitteet 
5. Julkisia hankintoja koskevat yleiset sopimusehdot JYSE 2009 TAVA-

RAT (vain suomenkielinen versio käytettävissä).  

Mikäli asia on yksityiskohtaisemmin selostettu etusijajärjestyksessä alemmalla 
asiakirjalla, ei yksityiskohtaisemmalla määrittelyllä kuitenkaan muuteta etusija-
järjestyksessä edellä olevassa asiakirjassa selostettuja periaatteita, ellei niin 
etusijajärjestyksessä edellä olevassa asia-kirjassa nimenomaisesti mainita.  

9. TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

9.1. Toimituskykyyn liittyvät vaatimukset / hankintailmoitus  

Hankintailmoituksessa on määritelty vaatimukset, joiden perusteella HKL on 
lähettänyt tarjouspyynnön ilmoittautujille.  

Ilmoittautujan on täytynyt antaa HKL:lle seuraavat selvitykset: 

 kaupparekisteriote 

 todistukset maksetuista veroista sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksuista  

 selvitys vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja 
luottokelpoisuuden luottoluokitus  

 selvitys nykyisestä kiskokalustotuotannosta viimeisten viiden (5) vuoden 
ajalta niin, että tämän selvityksen perusteella voitiin arvioida, että ilmoit-
tautujalla on riittävä kokemus ja osaaminen kiskokaluston ja erityisesti 
metrojunakaluston toimittamisesta. 

HKL arvioi hankintamenettelyn tarjousvaiheessa vielä uudelleen kaikkien mu-
kana olevien tarjoajien soveltuvuuden metrojunayksiköiden toimittajaksi edellä 
mainittujen selvitysten osalta ottaen huomioon tarjouksissa annetut ja HKL:n 
erikseen pyytämät kohtien 9.2 – 9.4 mukaiset selvitykset. 

9.2. Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset 

Tarjouskilpailuun ja neuvottelumenettelyyn valittavan tarjoajan on täytettävä 
tässä kohdassa 9.2 selvitetyt vaatimukset. 

Tarjoajan tulee antaa tarjouksessa ja viimeistään pyydettäessä toimittaa 
HKL:lle näiden vaatimusten (kohta 9.2 alakohtineen) täyttymisen selvittämisek-
si kunkin vaatimuksen kohdalla erikseen mainittu selvitys.  
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Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava tässä ja muissa kohdissa tarkoitetut vas-
taavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai 
vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten 
antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuk-
sella vahvistettu ilmoitus. 

Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan 
edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois.  

Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. 

9.2.1. Vaatimus 1 - viranomaistiedot tarjoajista 

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvon-lisäverolain mu-
kaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin rekistereihin tarjoajan 
sijoittumismaassa. 

Tarjoukseen vaatimuksen 1 osalta liitettävä selvitys: 

 kaupparekisteriote 

 ulkomaisilta tarjoajilta selvitykset ja todistukset kuulumisesta ko. maan 
pakollisiin työnantaja- ja yrittäjärekistereihin. 

9.2.2. Vaatimus 2 - verojen yms. maksaminen  

Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen, eläke-
vakuutusmaksujen yms. pakollisten maksujen maksamisesta. 

Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää 
vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä 
maksusuunnitelma. 

Tarjoukseen vaatimuksen 2 osalta liitettävä selvitys: 

 Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturva-
maksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty. 

 Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottami-
sesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. 
Tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan uudet todistukset ennen lopullisen 
hankintapäätöksen tekemistä. 

9.2.3. Vaatimus 3 - selvitys tarjoajan omistussuhteista (pääomistajista) 

Tarjoukseen vaatimuksen 3 osalta liitettävä selvitys: 

Tarjoukseen tulee liittää selvitys tarjoajan omistussuhteista ja pääomistajista. 
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9.2.4. Vaatimus 4 - resurssit  

Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edelly-
tykset hankinnan suorittamiseen.  

Perushankinnan kokonaiskustannusarvio (= 15 metrojunayksikön kokonaishin-
ta) ei saa ylittää tarjoajan tai mahdollisen tarjoajakonsortion kolmen (3) viimei-
sen vuoden liikevaihtojen yhteissummaa. Mikäli tarjoaja on useamman yrityk-
sen muodostama konsortio tai muu sellainen yhtymä, tulee ilmoittaa yhtymään 
kuuluvat yritykset ja niiden aiotut osuudet ja vastuut toimituksesta sekä mah-
dollisten konsortiosopimusten keskeinen sisältö. Tällainen informaatio tarjoajan 
tulee antaa myös sellaisessa tilanteessa, että tarjoaja yksin allekirjoittaa han-
kinta-sopimuksen ostajan kanssa, mikäli tarjoajalla on keskeisten alihankki-
joidensa kanssa konsortiotyyppisiä sopimusjärjestelyjä. 

Tarjoajan taloudellisia edellytyksiä hankinnasta suoriutumiseen arvioidaan tar-
joajan vakavaraisuuden, maksukykyisyyden, kannattavuuden ja luottokelpoi-
suuden perusteella.  

HKL voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottoluokitukset yleisesti 
käytetyistä rekistereistä ja/tai luottoluokitusyritykseltä/-yrityksiltä.  

Tarjoukseen vaatimuksen 4 osalta liitettävä selvitys: 

 Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tili-
kaudelta. 

 Selvitys konsortion rakenteesta ja konsortiosopimuksen keskeisestä sisäl-
löstä, myös mahdollisten ei-varsinaisten eli ns. hiljaisten konsortioiden 
osalta, jos tarjoajan on tarkoitus tehdä tällaisia sopimusjärjestelyjä kes-
keisen alihankkijansa / keskeisten alihankkijoidensa kanssa. 

9.3. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset 

Tällä tarjouspyynnöllä käynnistyvään neuvotteluvaiheeseen valittavan tarjoajan 
on täytettävä tässä kohdassa 9.3 selvitetyt vaatimukset.  

Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa 
jäljempänä mainitut selvitykset.  

Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan pois tarjouskil-
pailusta. 

Tällainen informaatio tarjoajan tulee antaa myös tarjoajan alihankkijoista sellai-
sessa tilanteessa, että tarjoaja yksin allekirjoittaa hankinta-sopimuksen ostajan 
kanssa, mikäli tarjoajalla on keskeisten alihankkijoidensa kanssa konsor-
tiotyyppisiä sopimusjärjestelyjä. 
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9.3.1. Vaatimus 5 - osaaminen ja ammattitaito  

Tarjoajan yrityksen johto ja muut metrojunayksiköiden valmistuksesta ja toimi-
tuksesta vastaavat toimihenkilöt ovat ammatillisesti riittävän päteviä ja kokenei-
ta metrojunayksiköiden suunnittelemiseksi, rakentamiseksi ja toimittamiseksi. 

Tarjoukseen vaatimuksen 5 osalta liitettävä selvitys: 

 Selvitys toimintaan nimetyistä vastaavista henkilöistä ja heidän koulutuk-
sestaan sekä heidän työkokemuksestaan. 

Tarjoaja voi edellä tarkoitettuna pyydettynä selvityksenä esittää itse laatimansa 
ja oikeaksi vakuuttamansa selvityksen henkilöiden koulutuksesta ja ammatilli-
sesta pätevyydestä (aikaisemmista työtehtävistä). 

9.3.2. Vaatimus 6 - ammattitaitoinen työvoima  

Tarjoajalla tulee olla hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammat-
titaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen.  

Tarjoukseen vaatimuksen 6 osalta liitettävät selvitykset: 

 Selvitys tarjoajan vuosittaisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumää-
rästä viimeksi kuluneilta kolmelta (3) vuodelta  

 Selvitys metrojunayksiköiden valmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. 

Tarjoaja voi edellä tarkoitettuna pyydettynä selvityksenä esittää itse laatimansa 
ja oikeaksi vakuuttamansa selvityksen työvoimasta ja sen pätevyydestä. 

9.3.3. Vaatimus 7 - toimitusreferenssit  

Tarjoajalla tulee olla toimitusreferenssit kahdesta tai useammasta vähintään 
kymmenen yksikköä käsittäneestä moitteettomasti tehdystä kiskokalustotoimi-
tuksesta, kuten esimerkiksi metrovaunuista, sähkö-junista, matkustajavaunuis-
ta, raitiovaunuista tms.  

Referenssien tulee koskea toimituksia  

 viiden (5) viimeisen vuoden aikana ja teknisesti tai ympäristön tai muiden 
seikkojen puolesta vaativiin olosuhteisiin. 

Tarjoukseen vaatimuksen 7 osalta liitettävä selvitys: 

 Selvityksestä tulee ilmetä 

 tarjoajan keskeiset kiskokalustoreferenssit viimeisen viiden (5) vuoden 
aikana koskien edellä vaatimuksessa 7 määriteltyjä olo-suhteita 

 muut mahdolliset kiskokalustotuotantoa koskevat referenssit, joihin tar-
joaja haluaa viitata  

 tarjoajan toimitusvaiheessa olevat tai tarjoajalta tilatut toimitukset, joihin 
tarjoaja haluaa referensseissä viitata. 

 Suppea vapaamuotoinen selvitys tarjoajan mahdollisesta muusta kiskoka-
lusto- ym. tuotannosta.  
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9.4. Muut tarjoajaa koskevat vaatimukset 

Ehdoton edellytys sille, että tarjoaja voidaan valita jatkoneuvotteluihin, on, että 
osallistuva yritys, sen johto tai muu hankkeesta vastuussa oleva henkilökunta 
ei ole syyllistynyt hankintalaissa mainittuihin rikollisiin tekoihin, joista seuraa 
ehdoton poissulkeminen tarjouskilpailusta. 

HKL:llä on oikeus tarkistaa tarjoajan tähän vaatimukseen liittyvät edellytykset 
julkisista rekistereistä ja tiedostoista. 

9.4.1. Vaatimus 8 - tarjoajan alihankkijat 

Tarjoajan tulee ilmoittaa keskeisimmät alihankkijat tarjouksessaan. 

Alihankkijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

 Alihankkija on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten 
vakuutusmaksujen maksamisesta. 

 Alihankkija voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voi-
daan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen 
hyväksymä maksusuunnitelma. 

Tarjoukseen vaatimuksen 8 osalta liitettävä selvitys  

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat alihankkijoitaan koskevat selvi-
tykset: 

 Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturva-
maksuista 

 Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläke-
vakuutusmaksujen suorittamisesta. 

Huom. Tarjoajan alihankkijasta esitettyihin selvityksiin sovelletaan edellä koh-
dassa 9.2 määriteltyjä vaatimuksia esitettävien todistusten ja selvitysten ajan-
tasaisuudesta niin, että ne saavat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja sekä 
tietojen toimittamisesta ennen sopimuksen tekemistä sekä sopimuskauden ai-
kana todistusten vastaavuudesta ja väärien tietojen antamisesta.  

Mikäli alihankkijoiden osuus on merkittävä esimerkiksi korin tai sähkökäyttöjen 
ja -järjestelmien toimituksessa, on myös alihankkijoiden teknisestä suoritusky-
vystä annettava kohdan 9.3 mukainen selvitys, jonka perusteella HKL arvioi, 
voidaanko tarjous hyväksyä mukaan tarjouskilpailuun.     

10. TARJOUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

10.1. Hankittavat metrojunayksiköt  

Tarjouksen tulee täyttää hankintaohjelman ja sen liitteiden, erityisesti teknisten 
liitteiden, vaatimukset. 

Tarjouksen tulee sisältää tarjottavan metrojunayksikön perusratkaisun kuvaus 
ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot.  
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Tarjouksen tulee olla niin yksityiskohtainen ja riittävä, että HKL kykenee sen 
perusteella arvioimaan, soveltuuko esitetty metrojunayksikkö Helsingin olosuh-
teisiin (rataverkko, varikko ja ilmasto) ja liikennetarpeisiin.  

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt 
asiakirjat metrojunayksiköiden tekniikasta. Tarjoukseen tulee niin ikään liittää 
erillinen yksityiskohtainen luettelo ja selvitys siitä, miltä osin tarjotut metro-
junayksiköt poikkeavat hankintaohjelman liitteen 1 Tekniset vaatimukset ja sen 
alaliitteiden määrittelyistä. 

Tarjoukseen tulee myös liittää erillinen selvitys siitä, miltä osin toimitukseen si-
sältyy sellaisia komponentteja tai menettelyjä, jotka eivät ole vaadittujen tai 
muuten yleisesti noudatettujen standardien mukaisia tai jotka ovat ainoastaan 
kyseisen valmistajan käyttämiä.  

10.2. Tarjoushinnan ilmoittamista koskevat vaatimukset  

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa hankintaohjelmassa määritellyllä tavalla.  

10.3. Toimitusoptiota koskevat vaatimukset  

Tarjouksen tulee sisältää tarjous myös toimitusoptiosta nro 1 ja nro 2 sen mu-
kaisesti, kuin edellä kohdassa 4 on selvitetty. 

10.4. Poikkeamien ilmoittaminen  

 Tarjouksessa tulee ilmoittaa selkeästi, miltä osin tarjotut metrojunayksiköt poik-
keavat tarjouspyynnössä edellytetystä ja mitä vaikutuksia näillä poikkeamilla 
on.  

10.5. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat 

Liitteenä on luettelo niistä asiakirjoista/selvityksistä, jotka tulee liittää tarjouk-
seen tai toimittaa erikseen pyydettäessä HKL:lle. 

11. TARJOUSTEN VERTAILU JA ARVIOINTIPERUSTEET  

11.1. Tarjousten ottaminen vertailuun ja poikkeamien käsittely 

 Tarjous voidaan ottaa mukaan tarjousvertailuun, mikäli se muodoltaan, sisällöl-
tään ja ehdoiltaan on tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn mukainen ja mikäli 
tarjouksen jättäneellä tarjoajalla on tarjousvertailua tehtäessä HKL:n arvion 
mukaan riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset vastata tarjoukses-
taan. 

 Mikäli tarjous ei täytä tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia, tarjous voidaan 
hylätä.  

 HKL tulee ratkaisemaan tarjouskilpailun tarjousten kokonaistaloudellisen edul-
lisuuden perusteella sen mukaan kuin asia on ilmoitettu jo hankintailmoitukses-
sa. 
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 HKL:llä on lisäksi oikeus hyväksyä myös vähäistä suurempi poikkeama, mikäli 
ei ole kysymys hankintaan liittyvistä HKL:n keskeisistä lähtökohdista, vaati-
muksista tai ehdoista ja HKL katsoo tekemänsä kokonaisarvion perusteella, et-
tä edellytykset poikkeaman hyväksymiselle ovat olemassa.  

 HKL:n kokonaisarviossa otetaan huomioon ainakin poikkeaman merkitys han-
kinnan kokonaisuuden kannalta ja poikkeamasta aiheutuvat kustannuk-
set/säästöt ostajalle. 

 Edellä selostettua menettelyä noudatetaan poikkeamien arviointiin riippumatta 
siitä, nimitetäänkö poikkeamaa tässä tai muussa tarjouspyyntöasiakirjassa vä-
häiseksi poikkeamaksi vai poikkeamaksi.  

 HKL suorittaa tarjousten arvioinnin ja vertailun kunkin tarjoajan antamien tieto-
jen perusteella ja noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja arviointiperusteita. 
Tarjousten arvioinnissa ja vertailussa noudatetaan hankintalainsäädännön 
edellyttämällä tavalla tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Tarjousten vertailus-
sa ja arvioinnissa käytetään tarpeen mukaan apuna myös ulkopuolisia asian-
tuntijoita.  

 HKL:llä on tarjousten arvioinnissa ehdoton oikeus harkita kaikkien tarjoajan an-
tamien tietojen oikeellisuutta ja pyytää tarpeellisia selvityksiä tarjoajalta ja/tai 
ulkopuoliselta asiantuntijalta tai tehdä tällaisia selvityksiä itse sekä ottaa nämä 
arviot ja selvitykset huomioon arvioidessaan tarjouksia. 
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11.2. Tarjousten arviointiperusteet 

 Metrojunayksiköiden hankinnassa on toteutettavan tarjouksen valinta-
perusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitaessa käytettävät arvi-
ointiperusteet, niiden osatekijät ja painoarvot ilmenevät seuraavasta taulukosta:  

 ARVIOINTIPERUSTEET Painoar-

vokerroin

1. HANKINTAHINTA JA KAUPALLISET EHDOT  
 kokonaishankintahinta = metrojunayksiköiden hankintahinta + muiden hankintaan 

sisältyvien tavaroiden ja palveluiden hankintahinnat sen mukaan kuin tarjouspyyn-
nössä ja hankintaohjelmassa sekä sen liitteissä on määritelty 

 esitetyistä maksuaikataulusta ja maksuehdoista aiheutuvat korkokustannukset 
yms.1) 

 mahdollisista muista poikkeamista aiheutuvat lisäkustannukset  
 ostajan kustannukset: hankinnan valvonta, matkakustannukset, käyttöönotto- ja 

testauskustannukset yms. 
 toimitusoptioiden hinta: suhteutettuna optioiden toteutumisen todennäköisyyteen 

60 – 70 

2. ELINKAAREN AIKAISET KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET  
(Ks. hankintaohjelma ja sen liite 7) 
Kustannukset arvioidaan kahdenkymmenen (20) vuoden laskentajaksolta seuraavien 
kustannuserien osalta: 
 energiakustannukset  
 kunnossapitokustannukset  
 liikennöintikustannukset  
 infrastruktuurin sopeuttamiskustannukset  

10 – 30 
 

3. JUNATEKNIIKAN TASO  
 laatu ja tekniset ominaisuudet: yleisarvio, junatekniikan vaikuttavuus suhteessa 

matkustusmukavuuteen, turvallisuuteen, operatiivisiin ominaisuuksiin, käytettävyy-
teen, toimintavarmuuteen ja huollettavuuteen  

 metrojunakäytössä hyväksi todettujen standardiratkaisujen osuus metrojunayksikön 
teknisistä ratkaisuista 

 vastaavuus tarjouspyynnön teknisten vaatimusten kanssa  
 vastaavuus infra-, ympäristö- ja ilmastovaatimuksiin  

20 – 30 

4. MUOTOILU JA INNOVATIIVISUUS  
 metrojunayksikön ulko- ja sisäpuolinen suunnittelu ja sen soveltuvuus Helsingin 

metroon ja kaupunkikuvaan 
 teknisten ja matkustajapalveluun liittyvien ratkaisujen edistyksellisyys  
 metrojunayksiköiden tekniikkaan liittyvien optioiden toteuttamiskelpoisuus: Hinta / 

laatu -suhde 

5 – 15 

5. YHTEISTYÖKYKY JA TOIMITUSVARMUUS  
 tarjoajan referenssit vastaavanlaisten toimitusten osalta  
 tarjoajan projektin organisointi ja toimituksen suorittamiseen varaamat osaamis-, 

suunnittelu- ja tuotantoresurssit  
 tarjoajan yhteistyökumppanit ja alihankkijat: resurssit, referenssit yms.  
 toimitusaikataulu ja mahdollisuudet sen joustoihin  
 toimituksen jälkeiset palvelut: takuukorjausten järjestäminen, varaosien saatavuus 

yms.  

5 – 15 
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1) Erilaisilla maksuaikatauluilla ja maksuehdoilla tarjotut hankintahinnat saatetaan vertailukel-
poisiksi käyttäen diskonttauskorkona 3 … 5 % sen mukaan, miten HKL arvioi vertailua teh-
täessä yleisen korkotason kehittyvän metrojunayksikköjen toimituksen aikana. Samaa dis-
konttauskorkoa käytetään myös muiden eriaikaan syntyvien kustannusten saattamisessa 
yhteismitallisiksi. 

Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa ovat edellä olevan mukaisesti arviointipe-
rusteina siis (1) hankintahinta ja kaupalliset ehdot, (2) elinkaaren aikaiset käyt-
tö- ja ylläpitokustannukset, (3) junatekniikan taso, (4) muotoilu ja innovatiivi-
suus ja (5) yhteistyökyky ja toimitusvarmuus.  

11.3. Vertailun suorittaminen  

 Vertailussa käytetään edellä mainittuja arviointiperusteita, joista kukin muodos-
tuu edellä olevan selvityksen mukaisesti useammasta osateki-jästä. Joillakin 
tarjottuihin metrojunayksiköihin liittyvillä ominaisuuksilla voi olla vaikutusta use-
ampiin osatekijöihin ja myös useampiin arviointiperusteisiin.  

 Kunkin edellä selostetun arviointiperusteen (1 - 5) nojalla tapahtuva tarjousten 
vertailu perustuu kokonaisarvioon kuitenkin niin, että arviointiperusteiden 3 - 5 
kohdalla luetellut osatekijät ovat keskenään tärkeysjärjestyksessä.  

 Arviointiperusteen painokerroin kuvaa ko. arviointiperusteen merkitystä 
HKL:lle. Kunkin edellä selostetun viiden arviointiperusteen (1 - 5) painokerroin 
on pääsääntöisesti esitetyn vaihteluvälin alaraja.  

 Mikäli tarjousten alustavassa läpikäynnissä käy ilmi, että joku/jotkut tar-joukset 
täyttävät HKL:n odotukset yhden tai useamman arviointiperus-teen osalta sel-
västi arvioitua paremmin, voi HKL korottaa kysei-sen/kyseisten arviointiperus-
teen/arviointiperusteiden painokerrointa il-moitetun vaihteluvälin puitteissa. 
Vastaavasti, mikäli joku/jotkut tarjoukset täyttävät HKL:n odotukset yhden tai 
useamman arviointiperusteen osalta selvästi arvioitua huonommin, voidaan 
muiden arviointiperusteiden painoarvoa korottaa niin, että niiden merkitys arvi-
oinnissa vastaavasti korostuu.  

 Arviointiperusteista 1 ja 2 saa halvin tarjous kymmenen (10) vertailupistettä. 
Muita tarjouksia verrataan hankintahinnaltaan / elinkaaren aikaisilta käyttö- ja 
ylläpitokustannuksiltaan halvimpaan tarjoukseen ja ne saavat arviointiperus-
teista 1 ja 2 vertailupisteitä seuraavan kaavan mukaisesti: 

 Tarjouksen vertailupisteet (P) saadaan kaavasta:  

10
B

A
P , jossa 

A = halvimman tarjouksen vertailuhinta / vertailukustannus  

B = käsiteltävän tarjouksen vertailuhinta / vertailukustannus. 

Kunkin tarjouksen kaavassa käytettävä vertailuhinta tai vertailukustannus las-
ketaan ottaen huomioon ao. arviointiperusteen osatekijöiden vaikutus koko-
naishankintahintaan / kokonaiskäyttökustannuksiin.  
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 Arviointiperusteista 3 – 5 saa HKL:n parhaaksi arvioima tarjous myös kymme-
nen (10) vertailupistettä. Muita tarjouksia verrataan parhaaseen tarjoukseen ja 
muut tarjoukset saavat vertailupisteitä tämän vertailun mukaisesti seuraavasti:  

 Tarjouksen vertailupisteet (P) saadaan kaavasta: 

10
A

B
P  

A = kunkin arviointiperusteen osalta parhaaksi arvioidun tarjouksen 
saama peruspisteiden määrä  

B = käsiteltävän tarjouksen saama peruspisteiden määrä saman ar-
viointiperusteen osalta  

Peruspisteet ovat työväline, jota HKL käyttää suorittaessaan tarjouksen arvi-
oinnin kunkin arviointikriteerin ja sen osatekijöiden osalta. Tarjouksen saama 
peruspistemäärä perustuu HKL:n yksityiskohtaiseen eri osatekijöiden merkityk-
sen arviointiin. Peruspisteillä muut tarjoukset suhteutetaan parhaaseen tarjouk-
seen edellä olevan mukaisesti.    

 Kunkin arviointiperusteen painotettu pistemäärä eri tarjouksille saadaan kerto-
malla tarjouksen vertailupisteet painoarvokertoimella.  

 Tarjouksen kokonaispistemäärä saadaan laskemalla yhteen tarjouksen kunkin 
arviointiperusteen osalta saamat painotetut pistemäärät. 

 Pisteytys suoritetaan vaiheittain:  

(1) Ensimmäisen kerran pisteytys tehdään kaikille tarjouspyynnön ehdot 
täyttäville tarjouksille ensimmäisen käsittelyn ja alustavan vertailun 
yhteydessä, kun valitaan ja päätetään, mitkä tarjoukset/tarjoajat ote-
taan neuvotteluvaiheeseen. 

(2) Toisen kerran pisteytys tehdään neuvotteluvaiheen päätyttyä, kun tar-
jousten kaikki yksityiskohdat on voitu täsmentää ja lopullinen voittanut 
tarjous voidaan valita toteutettavaksi.  
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12. NEUVOTTELUMENETTELY JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN  

Neuvottelumenettelyyn sisältyvät neuvottelut käydään kahdessa vaiheessa 
seuraavasti: 

(1) Alustava neuvotteluvaihe, jossa ovat mukana kaikki tarjouspyynnön 
mukaisen tarjouksen tehneet tarjoajat. Tässä neuvotteluvaiheessa 
käydään läpi kunkin tarjouksen sisältö, tehdään mahdollisesti täyden-
täviä kysymyksiä ja täydennyksiä tarjoukseen ja käsitellään vastauk-
set. Alustavan neuvotteluvaiheen lopussa HKL tekee tarjousten en-
simmäisen alustavan vertailun ja valitsee sen perusteella seuraavaan 
varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen otettavat tarjoajat.  

(2) Varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen eli neuvottelumenettelyyn vali-
taan 1 – 3 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä 
tarjoajaa, kun tarjousten vertailu on tehty edellä selostetuilla arviointi-
perusteilla. 

(3) Varsinaisen neuvotteluvaiheen päätyttyä HKL tekee tarjousten ja 
neuvottelujen yhteydessä laadittujen hankintasopimusluonnosten pe-
rusteella tarjousten lopullisen vertailun, jossa ovat mukana myös 1. 
neuvotteluvaiheessa mukana olleiden tarjoajien tarjoukset.   

Tarjousten alustavan vertailun (ks. edellä jakso 11) perusteella HKL valitsee 
varsinaiseen neuvottelumenettelyyn yhdestä kolmeen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa, ellei tarjousten laadusta tai olosuh-
teista muuta johdu. Mikäli erot tarjousten välillä ovat erityisen pieniä, voi HKL 
valita neuvottelumenettelyyn enemmän kuin kolme tarjoajaa. 

HKL ei tee erillistä päätöstä neuvottelumenettelyyn valituista ja varaa itselleen 
rajoittamattoman oikeuden neuvottelumenettelyn aikana kutsua tarjoajan / tar-
joajia, joita siihen ei heti ole valittu, mikäli neuvottelumenettelyn aikana käy ilmi 
sellaisia uusia seikkoja, jotka olennaisesti voivat vaikuttaa tarjousten keskinäi-
seen vertailuun tai mikäli neuvotteluihin ensiksi valittujen tarjoajien antamien 
tarjousten pohjalta ei jostain muusta syystä päästä ratkaisuun.  

Valittujen tarjoajien kanssa aloitetaan neuvottelumenettely, jossa HKL:n laati-
man ja tarjouspyyntöasiakirjoihin perustuvan hankintasopimusluonnoksen pe-
rusteella käydään läpi tarjoukset kaikilta osiltaan ja niin yksityiskohtaisesti, että 
neuvottelumenettelyn jälkeen HKL:llä on edellytykset tehdä lopullinen valinta ja 
päätös hankinnasta. 

Neuvottelumenettelyn tarkoituksena on saada aikaan lopullinen hankintasopi-
musluonnos ottaen huomioon, että sopimuksen sisällön tulee olla tarjouspyyn-
tökirjeen, hankintaohjelman ja sen liitteiden sekä JYSE -ehtojen (JYSE 2009 
TAVARAT) mukainen.  
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Tarjousten lopullisen vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisim-
maksi todetun tarjoajan kanssa käydään vielä tarkentavat lopulliset sopimus-
neuvottelut, joissa hankintasopimusluonnos viimeistellään allekirjoitettavaksi. 

Hankintasopimusluonnoksesta tulee lopullinen hankintasopimus, kun HKL-
liikelaitoksen johtokunnan tekemän hankintapäätöksen jälkeen molemmat sopi-
japuolet, HKL-liikelaitos ja myyjä, allekirjoittavat sen.  

13. NOUDATETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA  

Hankinnassa noudatetaan kaikilta osin Suomen lakia. Hankinta-sopimus ja sen 
vakuudet ovat Suomen lain alaisia ja niitä myös tulkitaan Suomen lain mukai-
sesti. Samoin esim. viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaan. 

Oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.  

14. SOPIMUSKIELI 

Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomeksi lukuun ottamatta joitakin teknisiä 
liitteitä, jotka ovat vain englanniksi.  

Osa tarjouspyyntöasiakirjoista on sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi tilaa-
ja on kääntänyt tarjouspyyntöasiakirjat englanniksi. Suomenkielinen tarjous-
pyyntöasiakirja on kuitenkin aina ainoa merkitsevä ja ratkaiseva. Englanninkie-
liset tarjouspyyntöasiakirjat ovat epävirallisia ja tarkastamattomia käännöksiä. 
ja epävirallisia.  Näistä käännöksistä voi olla tarjoajalle apua, mutta tarjoajan tu-
lee itse varmistua alkuperäisen suomenkielisen asiakirjan täsmällisestä sisäl-
löstä esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan avulla.    

Tarjous tulee antaa kaupallisilta osiltaan kokonaan suomen kielellä. Teknisiä 
asioita koskevilta osiltaan tarjous voi olla suomen- tai englanninkielinen. 

Huom. Seuraavat viranomaisselvitykset voidaan esittää alkuperäiskielellä: 

 kohta 9.2, vaatimus 1 
 kohta 9.2, vaatimus 2 
 kohta 9.2, vaatimus 4 tilinpäätösasiakirjojen osalta. 

Näistä selvityksistä tulee HKL:n erikseen pyytäessä esittää virallinen käännös. 

Mikäli tarjous ei tarjousten alustavassa vertailussa täytä edellä mainittuja kieli-
vaatimuksia, ei tarjouksen tehnyt tarjoaja tule kyseeseen valittaessa osallistujia 
seuraavaan neuvotteluvaiheeseen. 

Hankintasopimus tehdään suomen kielellä. Osa vähemmän merkityksellisistä 
teknisistä liitteistä voi olla englanninkielisiä sen mukaan kuin sopimusneuvotte-
luissa ja hankintasopimuksessa tarkemmin sovitaan.  
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15. TARJOUSYYNNÖN TÄSMENTÄMINEN JA LISÄINFORMAATION ANTAMINEN  

15.1. Tarjouspyynnön täsmentäminen 

 HKL varaa itselleen oikeuden tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja täydennyksiä 
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarjousprosessin kestäessä. Kaikki tällaiset HKL:n te-
kemät mahdolliset muutokset ja täsmennykset tullaan toimittamaan yhtäaikai-
sesti kaikille tarjoajille.  

15.2. Lisäinformaation antaminen 

Tarjouspyyntöä koskevia lisätietoja voi pyytää kirjallisesti (kirjeellä tai sähkö-
postilla) viimeistään 26.2.2010 mennessä. Mahdolliset lisätiedot annetaan kai-
kille tarjoajille samanaikaisesti kirjallisesti (kirjeellä ja sähköpostilla). HKL:n tar-
peelliseksi arvioimat lisätiedot annetaan mahdollisimman nopeasti pyynnön 
esittämisen jälkeen ja niin, että kaikki lisätiedot on annettu viimeistään 
22.3.2010   

Ainoastaan kirjallisesti ja kaikille tarjoajille yhteisesti annetut vastaukset tar-
jouspyyntöasiakirjoja täsmentäviksi lisätiedoiksi ovat tarjouksen tekemisen 
kannalta merkityksellisiä. HKL ei anna tarjoajille muuta informaatiota.  

Mahdollisesti pyydetyt lisätiedot HKL antaa suomen kielellä.  

Lisätietojen pyyntö tulee lähettää osoitteella: 

HKL-liikelaitos 
Kirjaamo 
PL 1400 
FIN-00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

tai sähköpostilla osoitteeseen: 

HKL-Kirjaamo@hkl.hel.fi 

16. YHDYSHENKILÖT  

Kaupallisten asioiden yhdyshenkilö on Yrjö Judström, 
sähköposti yrjo.judstrom@hel.fi 

Teknisten asioiden yhdyshenkilö on Risto Pakkala, 
sähköposti risto.pakkala@hel.fi  



HELSINGIN KAUPUNKI  18 
HKL-liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 
 
HKL-Metroliikenne 16.12.2009  
 
 

 
Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besökadress Puhelin Telefax 
PL 1400 PB 1400 Toinen linja 7 Andra linjen 7 Telefon 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGFORS STAD 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS Vaihde/Växel 
HKL-Kirjaamo@hkl.hel.fi http://www.hel.fi/hkl   09-3101071 09-31035051 

17. TARJOAJIEN JA TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖNMUKAISUUS JA MAH-
DOLLISUUS TARJOUSTEN HYLKÄÄMISEEN  

Tarjoajan ja tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Kaikki poik-
keamat tarjouspyyntöasiakirjoista tulee tarjouksessa eritellä ja myös perustella. 
Poikkeamien arvioinnista ja käsittelystä on määrätty edellä erityisesti kohdassa 
11.1.  

Tarjouksen tulee kaikkine tietoineen, ehtoineen ja vaihtoehtoineen olla yksise-
litteinen ja tarjoajaa sitova. Elleivät tarjoushinnat ole kiinteitä, on tarjouksessa 
yksikäsitteisesti osoitettava niiden muuttumisen perusteet täsmällisesti määrite-
tyillä hinnantarkistusehdoilla, esim. hinnantarkistuskaavalla, jonka indeksit ja/tai 
muut kaavassa käytetyt lähtötekijät ja -tiedot on tarkasti yksilöity ja nimetty. 

Antaessaan tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että HKL:llä on oikeus tarjous- ja 
neuvottelumenettelyn missä vaiheessa tahansa hylätä kaikki tarjoukset ja kes-
keyttää hankintamenettely ja aloittaa se tarpeen mukaan myöhemmin uudel-
leen. 

Antaessaan tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tarjoajalla ei ole oikeutta em. ti-
lanteissa eikä muutenkaan, esim. tarjouksen tultua muulla perusteella hylätyk-
si, saada HKL:ltä mitään korvausta, hyvitystä tms. tarjouksen tekemisestä. 

18. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS  

Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy asiakirjojen julkisuutta koskevan lain-
säädännön mukaan. 

Jos osallistujan/tarjoajan mielestä jokin osa osallistumishakemusta/tarjousta si-
sältää liikesalaisuuksia, on osallistujan/tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erilli-
sellä liitteellä.  

19. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO  

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2011 saakka. 

20. TARJOUSASIAKIRJAT 

Tarjoukset tulee antaa kaikkine liitteineen neljänä (4) samansisältöisenä kappa-
leena. 

Tarjouksen hintaa ja muita kaupallisia ehtoja koskevat tiedot tulee antaa erilli-
senä asiakirjana ja neljänä (4) samansisältöisenä kappaleena. 

Paperiversion lisäksi kaikki tarjouksen tiedot tulee antaa neljänä kappaleena 
myös sähköisessä muodossa (dvd-versiona). Sähköisenä tallennusmuotona ei 
hyväksytä muistitikkua tai korttia eikä mitään muutakaan muutettavissa olevaa 
talletusmuotoa.  

Mikäli kirjallisen ja sähköisen tarjouksen välillä on ristiriitaa, on kirjallinen tarjo-
us ensisijainen. 
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21. TARJOUSTEN LÄHETTÄMINEN / JÄTTÄMINEN  

 Tarjoukset tulee osoittaa Helsingin kaupungin HKL-liikelaitokselle ja toimittaa 
HKL:n kirjaamoon viimeistään 14.4.2010 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä. 

 Postiosoite on 

HKL-liikelaitos 
Kirjaamo 
PL 1400 
FIN-00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite on  

HKL-liikelaitos 
Kirjaamo 
Toinen linja 7 
00530 Helsinki 

 

Tarjouskirjeen kuoressa tulee olla tunnus ”Metrojunayksiköt M300”. 

 

 

 

Yrjö Judström 
Hallintojohtaja  
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LIITTEET 

Liitteet kohtien 8 ja 10.5 mukaisesti 
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