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TARJOUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU 
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Tarjousten keskinäinen vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:  

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi  
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi  
3. Tarjousten vertailu 
  
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset,  
tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta  
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 
  
Toisessa vaiheessa vertailusta suljetaan pois tarjous, jos 

– se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia 
– siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin 
– tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia 
  

Kolmannessa vaiheessa tarjouksista, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja  
tuotteiden laadulle asetetut vaatimukset tehdään valintaperusteiden  
mukainen vertailu hinnan, toimitusajan, huolto ja varaosien saannin sekä  
takuun osalta. Tarjouksen tulee sisältää selvitykset arvioitavista seikoista.  

 
 
Hintaedullisuus / arviointi: 
- Halvin 65 pistettä  
- Kalliimmat hintojen % - suhteessa 65 pisteestä 
 

 
Toimitusaika tilauksesta / arviointi; 
Alle12 viikkoa  5 pistettä  
16 viikkoa   4 pistettä  
20 viikkoa   3 pistettä  
24 viikkoa   2 pistettä 
Yli 30 viikkoa  0 pistettä 
 
 
Huolto ja varaosien saanti / arviointi: 
Yli 20 vuotta   15 pistettä  
15-20 vuotta   12 pistettä  
10-15 vuotta   9 pistettä  
5-10 vuotta   6 pistettä  
0-5 vuotta   3 pistettä  
0 vuotta   0 pistettä  
Toimittajan puhelinpäivystys 24h /7 vrk, mikäli puuttuu, vähennetään 3 pistettä. 
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Takuu / arviointi: 
Vähintään 48 kk takuu  15 pistettä  
Vähintään 42 kk takuu  10 pistettä  
Vähintään 36 kk takuu  6 pistettä  
Vähintään 24 kk takuu  3 pistettä  
Alle           24 kk takuu  0 pistettä 
 
Takuulla tarkoitetaan valmistajan myöntämää tai maahantuojan myöntämää valmista-
jan takuuta vastaavaa takuuta. Takuun rajoitukset on ilmoitettava. Pisteytyksessä 
huomioidaan vain lisämaksuton takuuaika. 
 
 
 
Pisteytys 
  

Hintaedullisuus  65 % 

– halvin  65 pistettä 

kalliimmat % - suhteesta 65 pisteestä   

  

Toimitusaika 5% 

 0-5 pistettä 

  

Huolto ja varaosien saanti 15 % 

 0 -15 pistettä  

  

Takuu 15% 

 0-15 pistettä 

 
 
Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksentekoperusteet  
 
Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella.  
Kokonaistaloudellisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa  
käytetyllä pisteytyksellä em. perustein.  
 
Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.  
 
Pisteiden mennessä tasan, tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita  
haluamansa toimittajan. 


