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Virsikirjojen hankinta 
 
 

Helsingin seurakuntayhtymä pyytää tarjoustanne kirkkovirsikirjoista. 
Hankinnan kohteena ovat uuden lisävihkon, jumalanpalvelusliitteen ja 
hakemistot sisältävät nuotilliset kirkkovirsikirjat. Kirjojen kansissa on 
kunkin toimituskohteena olevan Helsingin seurakuntayhtymän 
seurakunnan tai yksikön tunnus foliopainettuna. Hankinnan tarkempi 
kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä Hankintaohjelma. 

Sopimuskausi 

Kyseessä on pääsääntöisesti kertahankinta. Asiakas varaa kuitenkin 
oikeuden seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ja yksiköiden 
toimesta hankkia tämän sopimuksen nojalla ja ehdoin hinta mukaan 
lukien sopimuksen kohteena olevia virsikirjoja vuoden 2017 kevään 
ajan 31.5.2017 saakka ilman erillistä kilpailutusta. 
 
Virsikirjat tulee toimittaa tilaaviin asiakkaan toimituspisteisiin 
viimeistään viikolla 44/2016. Toimitus ennen ko. ajankohtaa on 
mahdollinen tilaavan toimipisteen edustajan kanssa sovitusti. 
 

Hankintalaji- ja menettely 
 

Kyseessä on tavarahankinta. Hankintamenettely toteutetaan 
avoimena menettelynä. 
 
Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

 
  



Päätöksenteon perusteet 
 

Tarjousten arviointi toteutetaan hankintalain mukaisesti kolmessa 
vaiheessa: 
- kelpoisuusehtojen täyttymisen arviointi 
- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 
- tarjousten vertailu 
 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.  
 
Tarjouspyynnön mukaiset ja kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset 
vertaillaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.  
 

Pisteytys  
Pisteytystä varten tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä 
näytekappaleet Kirkkovirsikirjasta ja Lisävihkosta. Näytekappaleet 
tulee toimittaa veloituksetta ja ne voidaan palauttaa tarjoajalle 
päätöksen saatua lainvoiman tämän erillisestä pyynnöstä.  
 
Pisteytyksessä tarkastellaan kirjan ominaisuuksia aistinvaraisesti 
käyttäjän näkökulmasta. Arviointiryhmän arvioinnit nousevat pitkästä 
seurakuntakokemuksesta. 
 
Hinta     korkeintaan 70 pistettä 

Halvin hinta saa 70 pistettä ja muiden pisteet  
suhteutetaan siihen kaavalla:  
halvin hinta / tarjottu hinta x maksimipisteet (70) 

 
Muut ominaisuudet:     yhteensä korkeintaan 30 pistettä 

Jokaista mainittua ominaisuutta arvioidaan valinta- 
ryhmässä erikseen ja pisteytys tapahtuu otsikoittain:  
Sisältö, Kannen ja painopaperin laatu, Isotekstinen  
virsikirja, Erillinen lisävihko. 

 
1. Sisältö      (max 18 pistettä) 

Liitteet ja niiden sijoittelu ja niiden merkinnän selkeys  
kirjan eri osien löytämisen ja käyttämisen kannalta 
Nuottikuvan selkeys 
Kirjasimen selkeys 
Virsien asettelu sivuilla (virsien sanojen ja nuotin  
jatkuminen eri aukeamalla ei toivottavaa) 
Hakemistot: monipuolisuus, päivitykset, rakenne 

 
2. Kannen ja painopaperin laatu ja kestävyys (max 10 pistettä) 



Kirjan paksuus annetussa haarukassa 
(hankintaohjelmassa) 
Kannen ominaisuudet (ulkonäkö, siisteys, viimeistely) 
Paperin läpikuultavuus (tavoiteltavaa on kirjan ohuus 
kuitenkin niin, että paperi ei ole liian läpikuultava) 
Paperin arvioitu kestävyys ja rypistyvyys 

  
 
3. Erillinen lisävihko   (max 2 pistettä) 

Maksimi pisteisiin sovelletaan samoja  
kriteereitä kuin kirkkovirsikirjaan, niiltä osin kuin  
kirjan ominaisuudet ovat samoja. 
    

Maksimipisteet yhteensä     100 pistettä 
 
 

Tarjousvertailussa on mahdollista saada korkeintaan 100 pistettä josta hinnan 
osuus on korkeintaan 70 pistettä ja laadun korkeintaan 30 pistettä. Eniten pisteitä 
yhteensä saanut tarjous voittaa vertailun. 

Tarjoukseen tulee oheistaa alla olevat tiedot. Tarjouksen tiedot selvitetään 
oheisella lomakkeella Hintalomake, liite 2 sekä Kelpoisuusehdot, liite 3. 

 

Hinnat hintalomakkeen (liite 2) mukaisesti euroina sis. 10% alv 

 

Maksuehto ja viivästyskorko  

Sopimusluonnos – liitteen mukaisesti.(liite 4) 

Laskutus 

Sopimusluonnos – liitteen mukaisesti. .(liite 4) 

Toimitusehto 

Sopimusluonnos – liitteen mukaisesti .(liite 4) 

  



Toimitusaikataulu 

  Hankintaohjelma – ja Sopimusluonnos – liitteiden mukaisesti. 

Oheistakaa tarjoukseenne tiedot toimituksen vaatimasta aikataulusta 
siten että 

- tilaukset tehdään asiakkaan toimituskohteista viikolla 27-28 (tavoite) 
ja  

- toimitus kohteisiin noin 7600 kappaleen osalta kaikkiaan noin 50 
jakeluosoitteeseen tulee tapahtua viimeistään viikolla 44 
tilausajasta riippumatta. Kirjoja voi toimittaa toimipisteisiin sovitusti 
arkisin klo 9-15 välisenä aikana. Muista toimitusajoista tulee sopia 
ko. toimipisteen kanssa erikseen. 

- lisäksi oheistakaa tieto toimitusajasta viikkoina tilauksesta mikäli 
tilaus tehdään myöhemmin kuin edellä mainituilla viikoilla 

Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset 

Vaatimukset ja ehdot koskevat myös tarjoajan mahdollista 
alihankkijaa.  

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen 
alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 §:n pakollinen 
poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos 
häntä tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty kaupparekisteriin eikä 
merkinnän puuttumiseen ole laillista perustetta (hankintalain 57 §:n 
poissulkemisperuste). Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, 
jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 §:n 
harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois 
tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä 
hankintayksikön asettamia soveltuvuuden (kelpoisuuden) 

vähimmäisvaatimuksia.  

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain 
siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella 
voittavan tarjouskilpailun. Jos alla mainitut tarjoajaa ja / tai 
alihankkijaa koskevat todistukset ja selvitykset ovat saatavissa 
Tilaajavastuu.fi-palvelusta, hankintayksikkö tarkistaa voittajan tiedot 
tästä palvelusta.  

Kaikki liitteessä 3 Kelpoisuusehdot mainitut todistukset ja selvitykset 
saavat olla enintään 3 kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, 
kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. 

  



Hankintapäätös 

Hankintapäätöksen tekeminen ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja 
tarjoajan välille. Sopimus syntyy kun hankintapäätös on saavuttanut 
lainvoiman ja osapuolten välillä on solmittu kirjallinen hankintasopimus. 
Hankintasopimus laaditaan tarjouspyynnön ja tarjouksen perusteella. 
Tarjouspyyntö ja tarjous otetaan osaksi sopimusta. 

Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 14 
päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen hankintapäätöksen tiedoksi.  

Tarjoajan on toimitettava pyydetyssä määräajassa ennen 
hankintasopimuksen solmimista ne tarjouspyynnössä mainitut 
kelpoisuusvaatimuksia koskevat ja muut selvitykset, joita ei ole tullut 
toimittaa jo tarjouspyynnön liitteenä.  

Mikäli hankintasopimusta ei voida solmia kilpailutuksessa valitun 
tarjoajan kanssa, voidaan sopimusneuvottelut aloittaa ja 
hankintasopimus solmia järjestyksessä seuraavan tarjoajan kanssa. 

Hylkäämisperusteet 

Hankinta on kokonaishankinta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan 
tarjouspyynnössä edellytettyä kokonaisuutta, se suljetaan pois 
tarjouskilpailusta. 

Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä ja todistuksia, jotka on pyydetty 
liittämään tarjoukseen, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois 
tarjouspyynnön vastaisena. 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä, sen liitteitä sekä niissä 
mainittuja vaatimuksia. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön 

mukaisuudesta. 

Tarjouksia vertaillaan hankintalain mukaisten tietojen perusteella 
sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle 
asetettuun määräaikaan mennessä.  

Tarjouspyyntöä vastaamaton tai varaumia sisältävä tarjous hylätään. 
Myöhästynyttä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjous on toimitettava 
pyydetyssä muodossa ja sen tulee sisältää pyydetyt tiedot. Tarjouksiin 
ei saa lisätä mitään muuta kuin mitä tarjouspyynnössä on pyydetty. 

Tilaaja voi myös muusta perustellusta syystä olla hyväksymättä 
tarjousta tai jättää hankinnan kokonaan toteuttamatta. 



Sopimusmenettely 

Tarjouksen tekijän tulee tutustua huolellisesti liitteeseen 
”Sopimusluonnos”. Sen sisältämät tiedot ovat ehdottomia vaatimuksia, 
joihin ei saa tehdä muutoksia. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia 
ehtoja voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa vähäisin osin.  

Toimittajan omia tai alan yleisiä sopimus- tai toimitusehtoja ei tule liittää 
tarjoukseen. 

Hankintaa toteuttaman valitaan yksi (1) toimittaja. Mikäli 
hankintasopimusta ei voida solmia kilpailutuksessa valitun toimittajan 
kanssa, voidaan sopimusneuvottelut aloittaa ja hankintasopimus solmia 
järjestyksessä seuraavan tarjoajan kanssa. 
 
Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset noudattaen tarjouspyynnön 
liitteenä olevan liitteen ”Sopimusluonnos” ehtoja. Sopimukset tehdään 
Helsingin seurakuntayhtymän ja valitun toimittajan kesken. Sopimus 
syntyy vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen 
jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen 
jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista 
päätöksen allekirjoituksen jälkeen. 

Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tiedot. Tilaaja 
harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa 
pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä 
liikesalaisuutena. 

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, 
tilaajalla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan 
julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä 
kerrotulla tavalla. 

Muut asiat 

Tarjousasiakirjoista, tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta 
menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. 

Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tarjous on jätettävä suomen kielellä. 
Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä muulle 
kielelle.  



Lisätiedot 

Lisätietokysymykset on lähetettävä 3.6.2016 klo 16 mennessä 
sähköpostitse osoitteella ysk.kasvatus@evl.fi  

 Tilaaja julkaisee esitetyt kysymykset ja niihin vastaukset www-sivuillaan  

http://www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/yhteinenseurakunt

atyo/virsikirjojenhankinta.html  viimeistään 6.6.2016.  

 

Tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tiedusteluihin. 

 

Tarjousten lähettäminen  

Tarjoukset liitteineen ja näytteet kirkkovirsikirjasta, isotekstisestä 
virsikirjasta sekä lisävihkosta tulee toimittaa osoitteella Helsingin 
seurakuntayhtymä, Kirjaamo, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki 
viimeistään 13.6.2016 kello 15 mennessä. Merkitkää kuoriin teksti 
”Virsikirjat” selvyyden vuoksi. 

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjoaja vastaa siitä, 
että tarjoukset on toimitettu oikeaan osoitteeseen tarjouspyynnössä 
ilmoitetussa aikataulussa. 

 

 

 

Allekirjoittaja 

 

 

Pentti Miettinen 
yhteisen seurakuntatyön johtaja 

Helsingin seurakuntayhtymä 

Liitteet 

Liite 1 Hankintaohjelma 
Liite 2 Hintataulukko 
Liite 3 Kelpoisuusehdot 
Liite 4 Sopimusluonnos 
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