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Tarjoaminen tapahtuu tarjousportaalin kautta

Merkittävä osa Hyvinkään kaupungin tarjouspyynnöistä laaditaan sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä. Tar-
joajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta
tapahtuu myös tarjouksen jättäminen.

Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa (https://pienhankintapalvelu.fi/hyvinkaa). Suu-
remmat hankinnat julkaistaan Tarjouspalvelu-portaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa).

Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Hyvinkään kaupungille, voi myös jättää tar-
jouksia muille hankintayksiköille. Osoitteista https://pienhankintapalvelu.fi ja https://tarjouspalvelu.fi näkee
kaikki palvelussa mukana olevat hankintayksiköt.

Jos tarjoajalla tulee ongelmia tarjousportaalin kanssa, eivätkä ne liity tarjouspyynnön sisältöön tms. hankin-
tayksikölle kuuluvaan asiaan, niin kannattaa olla yhteydessä suoraan järjestelmätoimittajaan:

· Cloudia Tukiportaali: http://tarjoajat.cloudia.fi
· Sähköposti: tuki@cloudia.fi
· Puhelin 020 766 1075

Tarjoajien tulee muistaa se, että tarjoajan vastuulla on tarjouksen saapuminen perille määräajassa.
Tämä pätee myös silloin kun tarjous jätetään sähköisesti. Näin ollen myöskään tarjousportaalissa
tarjouksen laatimista ja lähettämistä ei kannata jättää viime tinkaan.

EU-hankinnoissa käyttöön ESPD-lomake ja rikosrekisteriotteiden tarkistus

Uuden hankintalainsäädännön myötä EU-hankintoihin on tullut paljon muutoksia, joista merkittävimpiä ovat
yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) ja rikosrekisteriotteiden tarkistaminen.

ESPD-lomake on vakiomuotoinen asiakirja, jolla tarjoaja osoittaa alustavasti sen, että sitä eivät koske han-
kintalain mukaiset poissulkemisperusteet ja että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaati-
mukset. Hankintayksikkö tarkistaa vaatimusten täyttymisen valittavan tarjoajan osalta ennen hankintapää-
töksen tekemistä. Valitettavasti ESPD-lomake on tällä hetkellä melko vaikeaselkoinen sekä tarjoajan että
hankintayksikön näkökulmasta.

Tarkempaa tietoa ESPD-lomakkeesta saa googlaamalla seuraavalla haulla: espd yrityksille

Hankintayksikön velvollisuus on tarkistaa valittavalta tarjoajalta rikosrekisteriotteiden avulla, että tarjoajaa
taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää hen-
kilöä ei ole lainvoimaisella tuomiolla tuomittu yhdestäkään hankintalain pakollisissa poissulkemisperusteis-
sa mainitusta rikoksesta.

Käytännössä valittavan tarjoajan tulee pyytää rikosrekisteriotteet Oikeusrekisterikeskuksesta
(www.oikeusrekisterikeskus.fi). Otteiden hakemista varten tulee olla suostumus henkilöiltä, joiden tiedoista
on kyse. Yritysten osalta rikosrekisteriote tulee toimittaa ainakin seuraavia henkilöitä koskien: toimitusjohta-
ja ja hallitus sekä muut nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

Tarkempaa tietoa rikosrekisteriotteiden toimittamisesta saa googlaamalla seuraavalla haulla: rikosrekiste-
riotteet hankinnoissa
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Hyvinkään kaupungin avoimia tarjouspyyntöjä

Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava tarjouspyyntöjen määräajat HILMA-ilmoituskanavasta.

Murskausurakan mukaiset työt

Tarjousaika päättyy 10.2.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/

Optiikka ja optiikan alan tuotteet

Tarjousaika päättyy 24.2.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Kunnallistekniikan suunnittelupalvelut

Tarjousaika päättyy 10.3.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Kenttäkadun päiväkodin kalusteet

Tarjousaika päättyy 13.3.2017 klo 9.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Hyvinkään kaupunki myy päiväkotikiinteistön

Hyvinkään kaupunki myy tarjousten perusteella Viertolan päiväkodin (Kirvesmiehenkatu 12, 05800 Hyvin-
kää). Kiinteistö myydään vain päiväkotikäyttöön.

Asiasta tarkemmin: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/uutissivut/kuulutukset1/myydaan-paivakotikiinteisto/

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--ja-
tukipalvelut/hankintapalvelut/


