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Uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2017
Suomessa tuli voimaan uusi hankintalainsäädäntö, jota sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeen aloitettuihin
hankintamenettelyihin.
Kansalliset kynnysarvot 1.1.2017 alkaen ovat seuraavat:
· Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 60 000 euroa
· Rakennusurakat 150 000 euroa
· Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat 400 000 euroa
· Muut erityiset palveluhankinnat (esimerkiksi ateriapalvelut ja vartiointipalvelut) 300 000 euroa
· Käyttöoikeussopimukset 500 000 euroa
EU-kynnysarvot säilyvät nykyisellään. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, muissa erityisissä palveluhankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ei ole EU-kynnysarvoja, mutta niille on omat hankintailmoituksensa, jotka julkaistaan EU:n laajuisesti.
Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden näkemyksen mukaan kansallisiin hankintoihin tulee enemmän
joustoa, mutta EU-hankinnat vaikeutuvat sekä hankintayksiköiden että tarjoajien näkökulmasta.

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille -ohje
Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille -ohje on uudistettu ja sitä on laajennettu. Jokaisen yrityksen,
joka harkitsee tarjoamista kaupungille, kannattaa lukea ohje läpi sanasta sanaan.
Ohjeessa kehotetaan tarjoajia panostamaan ainakin seuraaviin asioihin:
· Heti tarjouspyynnön saatuasi lue se läpi sanasta sanaan!
o Jos et ymmärtänyt jotain, esitä asiasta kysymys kaupungille tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti
· Ole erittäin huolellinen laatiessasi tarjousta!
o Tarkista tarjouksesi 2-3 kertaa ennen sen jättämistä
· Vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään!
· Älä missään tapauksessa jätä tarjouksen laatimista viime tinkaan!
Ohje löytyy kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/.

Hyvinkään kaupungin avoimia tarjouspyyntöjä
Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava tarjouspyyntöjen määräajat HILMA-ilmoituskanavasta. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa.
Hyvinkään Sveitsin uimalan suunnittelutyö ja asiantuntijapalvelut
Tarjousaika päättyy 5.1.2017 klo 9.00.
Kunnallistekniikan suunnittelupalvelut
Tarjousaika päättyy 16.1.2017 klo 12.00.
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Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto palveluna (Ratamo-kirjastot)
Tarjousaika päättyy 20.1.2017 klo 12.00.
Puutavara ja rakennuslevyt sekä rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet
Tarjousaika päättyy 23.1.2017 klo 12.00.
Siivouskoneet ja -laitteet
Tarjousaika päättyy 25.1.2017 klo 12.00.
Suun terveydenhuollon päivystyspalvelut
Tarjousaika päättyy 31.1.2017 klo 12.00.
LVI-alan tuotteet ja tarvikkeet
Tarjousaika päättyy 31.1.2017 klo 12.00.

Kiinnostaako yrittäjyys Hyvinkäällä?
Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä Hyvinkäällä, kannattaa vierailla Hyvinkään kaupungin elinkeinotoimen
Internet-sivuilla osoitteessa www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/yrittajyys-ja-elinkeinot/.

Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut toivottaa HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!
Hyvinkään kaupungin tarjouspyynnöt:
Tarjouspalvelu-portaali: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa > Tarjouspyynnöt
Pienhankintapalvelu-portaali: https://pienhankintapalvelu.fi/hyvinkaa > Tarjouspyynnöt
Hyvinkään kaupungin Tarjouspyynnöt-sivu: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/
HILMA-ilmoituskanava: www.hankintailmoitukset.fi > Hakusana(t): Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden yhteystiedot:
www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto-ja-organisaatio/organisaatio/keskushallinto/konserni--jatukipalvelut/hankintapalvelut/
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