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MOOTTORIAJONEUVOIHIN TAI MOOTTORIKÄYTTÖISIIN LAITTEISIIN LIITTYVIEN
PALVELUIDEN JA TAVAROIDEN HANKINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Kehittämisjohtaja Katja Blomberg, kalustomestari Aki Ahokanto ja
hallintopäällikkö Salla Paavilainen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 22 §:n mukaan lautakunta päättää
vähintään 1 000 000 euron ja enintään 5 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja
sitoumuksista. Aluehallituksella on vastaava päätösvalta, kun lautakunnat eivät vielä ole
aloittaneet toimintaansa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat
 palveluntarjoajan palvelu-, automaatti-, express-, vene- tai ammattiliikenneasemilta

Suomessa (yhteisesti ”Jakeluasemat”)
 dieseliä moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttöön (kesä- ja

talvilaatua);
 bensiiniä moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttöön (98E5 ja

95E10 tai vastaavat); sekä mahdollisesti
 muut nestemäiset liikennepolttoaineet moottoriajoneuvon tai

moottorikäyttöisen laitteen käyttöön;
 uusiutuvaa dieseliä moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen

käyttöön (kesä- ja talvilaatua); ja
 säiliön täytöt (dieseliä, n. 5000 l/säiliö) normaaliolosuhteissa ja nk.

häiriötilanteissa ensisijaisten joukossa
 Jakeluasemilla mahdollisesti ajoneuvoihin ja pienkoneisiin liittyvät

 vähäiset tuoteostot, kuten (mutta ei rajoittuen) voiteluaineet,
lasipesunesteet, urealiuos, pyyhkijän sulat, polttimot;

 vähäiset palveluostot, kuten (mutta ei rajoittuen) autopesut, ajoneuvojen
ja pienkoneiden huolto- ja korjauspalvelut;

 maakaasu ja biokaasu (CBG/LBG ja CNG/LNG tai vastaavaa); ja
 pienmoottoribensiini
 sähköauton lataukset

 palveluntarjoajan tarjoamat ostoksien ja maksuihin käytettävät maksuttomat
 maksukortit tai nk. kortittomat maksuominaisuudet; joita
 Tilaajan määrittämät pääkäyttäjät voivat hallinnoida mm.

puhelimitse/sähköpostitse mahdollisen asiakkuusvastaavan henkilön kanssa
ja/tai palveluntarjoajan sähköisen, maksuttoman portaalin kautta.

Hankinnan kohteeseen eivät kuulu Jakeluasemien ravintolapalvelut ja päivittäistavarat.

Kilpailutuksen tarkoituksena on muodostaa enintään neljän (4) palveluntarjoajan
puitejärjestely.

Puitesopimuksen perusteella tehtävien hankintojen yhteisenimmäisarvo
hankintailmoituksen julkaisuhetken rahanarvolla on 3 000 000 euroa (alv 0 %).



Hankintamenettely

 Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, myös ”hankintalaki”).

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä käytettiin avointa
menettelyä (hankintalain 32 §).
Osatarjoukset eivät olleet sallittuja, koska hankintayksikkö on arvioinut hankinnan
kohteessa kuvatun kokonaisuuden palvelevan hankintayksikön tarpeita parhaiten.
Vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tarjoukset eivät olleet sallittuja.

Kilpailutuksesta lähetettiin 4.10.2022 hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavaan
julkaistavaksi. Tarjousten jättämisen määräaikaan 8.11.2022 klo 12:00 mennessä
vastaanotettiin yhteensä kaksi (2) tarjousta seuraavilta tarjoajilta:
 S-Business Oy
 St1 Oy

Tarjousten tarkastuksessa todettiin, että saadut tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön
ja tarjousmenettelyn ehtoja. Tarjoajille toimitettiin tämän tarjoajakohtaiset kirjeet, jossa
yksilöitiin tarkemmin, miksi tarjoajan tarjousta ei ole voitu hyväksyä.

Hankintalain 34 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn,
jos avoimessa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai
jos tarjouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos
neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain
79–92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä
menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Hankintayksikkö siirtyi neuvottelumenettelyyn molempien tarjoajien kanssa.

Neuvottelut pidettiin viikolla 47. Tarjoajien kanssa pidettiin saman sisältöiset, yhdet
neuvottelukierrokset.

Lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin 25.11.2022 tarjoajille.

Lopullisen tarjouksen määräajan jättöaikaan 30.11.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen
jättivät kaksi (2) tarjoajaa:
 S-Business Oy
 St1 Oy

Hankintaa koskevat vaatimukset määriteltiin lopullisessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Tarjoajien edellytettiin vastaavaan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat
sekä selvitykset lopullisen tarjouksensa liitteeksi. Saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön
mukaisiksi.

Koska puitejärjestelyyn on kaksi hyväksyttävää tarjousta, tarjousten vertailua ei ole tarpeen
suorittaa. Molemmat tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn.

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon
ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja
valitusosoituksen tiedoksi.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:



Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että siirrytään neuvottelumenettelyyn
S-Business Oy:n ja St1 Oy:n kanssa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että S Business Oy ja St1 Oy
valitaan puitejärjestelyn toimittajiksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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