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Hyvinkään kaupungin hankintakalenteri

Hyvinkään kaupungin hankintakalenteri informoi kaupungissa lähivuosina toteutettavista julkisista hankin-
noista ja kaupungin sopimustoimittajista. Hankintakalenterista ilmenee kilpailutuksen kohde ja arvioitu
käynnistymisvuosi, nykyinen sopimustoimittaja sekä hankinnasta vastaava henkilö, jolta ensisijaisesti saa
lisätietoja kyseisestä hankinnasta.

Hankintakalenteri löytyy kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/.

Tietopyyntö tulkkaus- ja käännöspalveluista

Hyvinkään kaupunki on lähettänyt tietopyynnön julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa ja Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Tulk-
ki_käännös_2017) toimijan nimi ja Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa sekä muut
alla pyydetyt tiedot. Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 31.3.2017 mennessä osoit-
teeseen hankintapalvelut@hyvinkaa.fi.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään toimittamaan kaupungille muiden tietojen lisäksi seuraavat
tiedot:

- Toimijan tulkkaus- ja/tai käännöspalveluiden valikoima
- Toimijan ehdotus tulkkaus- ja/tai käännöspalveluiden hinnoittelumalliksi (erityisesti kaupunkia kiin-

nostaa se, mikä on toimijan ehdotus matkakuluja koskien)
- Toimijan ehdotus tarjouskilpailun vertailuperusteiksi

Tietopyyntö löytyy HILMA-ilmoituskanavasta: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-005761

Tietopyyntö muuttopalveluista

Hyvinkään kaupunki on lähettänyt tietopyynnön julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa ja Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Muutto_2017)
toimijan nimi ja Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa sekä muut alla pyydetyt tie-
dot. Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 31.3.2017 mennessä osoitteeseen hankin-
tapalvelut@hyvinkaa.fi.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään toimittamaan kaupungille muiden tietojen lisäksi seuraavat
tiedot:

- Toimijan muuttopalveluiden valikoima
- Toimijan muuttopalveluihin liittyvien muiden palveluiden valikoima (esimerkiksi vanhojen kalusteiden

kierrätyspalvelut)
- Toimijan ehdotus muuttopalveluiden hinnoittelumalliksi (erityisesti kaupunkia kiinnostaa se, mikä on

toimijan ehdotus matkakuluja koskien)
- Toimijan ehdotus tarjouskilpailun vertailuperusteiksi

Tietopyyntö löytyy HILMA-ilmoituskanavasta: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-005782
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Hyvinkään kaupungin avoimia tarjouspyyntöjä

Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava tarjouspyyntöjen määräajat HILMA-ilmoituskanavasta.

Hyvinkään kylien linja-autoliikenne
Tarjousaika päättyy 14.3.2017 klo 9.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Hangonsillan alue korttelit 70,71
Turpeenpoisto, pima-puhdistus ja vesihuollon sekä kadun rakentaminen
Tarjousaika päättyy 17.3.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/

SOTE-talon kalustus (1. ja 2. kerros)
Tarjousaika päättyy 20.3.2017 klo 9.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Fysioterapiapalvelu
Tarjousaika päättyy 21.3.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Käsipyyherullapalvelu
Tarjousaika päättyy 23.3.2017 klo 16.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Päällystysurakka 2017
Tarjousaika päättyy 6.4.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/

Graniitti- ja betonikivityöt 2017
Tarjousaika päättyy 12.4.2017 klo 12.00.
Tarjouspyyntöasiakirjat: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/

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/


