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DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN PERUSTAMINEN  
Kadunrakennuksessa ja kunnossapidossa käytettävät r akennusmateriaalit/-tarvikkeet  
 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos 

 
Altek on vuonna 2004 perustettu Jyväskylän kaupungin liikelaitos. Se kuuluu organisaatiossa kaupunkira-
kenteen toimialaan. 
 
Pääasiallisena tehtävänä on tuottaa 

• katu- ja viherrakentamispalveluita 
• alueiden hoito- ja kunnossapitopalveluita 
• kone- ja kuljetuspalveluita 
• maa- ja kiviainespalveluita 
• mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita 

 
Liikevaihtomme on noin 15 miljoonaa euroa. Meillä työskentelee noin 100 vakinaista henkilöä ja lisäksi 
työllistämme kesäkautena 50 tilapäistä työntekijää. 
 
Monipuolisella osaamisella varmistamme kattavat palvelukokonaisuudet asiakkaillemme. Tavoitteenamme 
on tuottaa palvelut laadukkaasti, kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti. 
 
Toimintaperiaatteenamme on laatua luotettavasti ja oikealla asenteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIETORUUTU: DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on toistaiseksi harvoin käytetty hankintamenetelmä, jossa tarjoajat ilmoit-

tautuvat puitejärjestelmän kaltaiseen menettelyyn jättämällä alustavan tarjouksen. Hyväksytyn alustavan 

tarjouksen tehnyt toimija saa oikeuden osallistua järjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin. Niiden 

perusteella valitaan kulloisenkin kilpailun voittaja(t). 

Dynaaminen hankintamenetelmä on joustava ja se toteutetaan kokonaan sähköisesti. Järjestelmän sisällä 

toteutettavat kilpailutukset voivat olla paljon totuttua nopeampia. Sisältö voi myös vaihdella kulloisenkin 

tarpeen mukaisesti. 

Tarjoajat voivat liittyä hankintajärjestelmään alussa tai missä tahansa vaiheessa järjestelmän ollessa voimas-

sa.  Alustavan tarjouksen on aina oltava tilaajan määrittelemien vaatimusten mukainen. Tilaaja käsittelee 

alustavia tarjouksia sitä mukaan kuin niitä tulee ja hyväksytyn tarjouksen jättänyt toimija pääsee mukaan 

ensimmäiseen seuraaviin käynnistyviin tarjouskilpailuihin lain määrittelemässä ajassa. 

Altek järjestää 21.4.2016 klo 9-11 infotilaisuuden Viherlandiassa, kokoustila Viherniakassa (Kammintie 6, 
40520 Jyväskylä), jossa dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteita ja käytäntöjä käydään läpi. Tervetu-
loa! 
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1. HANKINTA LYHYESTI 
 

Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettu Altekin kadunrakennustyö-
maiden rakennustarvike- ja materiaalihankintoja varten. Järjestelmän perustami-
sen tarkoituksena on, että sen ”sisällä” on mahdollista järjestää kuhunkin tarpee-
seen yksilöityjä tarjouskilpailuja. Järjestelmän sisäiset tarjouskilpailut järjestetään 
sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen siten, että jokainen dynaamiseen hankintajär-
jestelmään hyväksytty yritys saa kutsun kaikkiin järjestettäviin tarjouskilpailuihin. 
 

 
2. MÄÄRITELMIÄ 

 
Dynaamista hankintajärjestelmää ja tavallista tarjouskilpailua koskevat termit ovat 
osittain samoja. Selvyyden vuoksi tässä tarjouspyynnössä käytetään jäljempänä 
seuraavia määritelmiä, jotka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja kursivoituna: 
- Järjestelmä:  dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjestelmäksi. Sel-

vennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestelmäksi, vaan koko nimel-
lä (tietojärjestelmä). 

- Tarjouspyyntö : Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua asiakirjaa 
(tämä asiakirja) kutsutaan Tarjouspyynnöksi. 

- Alustava tarjous:  tässä hankinnassa Järjestelmään ilmoittaudutaan Alusta-
valla tarjouksella. Termi on sama, jota käytetään dynaamista hankintajärjes-
telmää koskevassa lainsäädännössä. 

- Tuote: Tuotetarjouskilpailun perusteella hankittavia rakennusmateriaaleja/-
tarvikkeita kutsutaan jäljempänä Tuotteeksi. 

o Palvelulla tarkoitetaan Tuotteiden tilaus-toimitusketjuun ja/tai räätä-
löintiin muuta Tuotteen tilaamisen yhteydessä sovittua Palvelua (työ-
tä). 

- Tuotetarjouskilpailu : Hankintasopimus solmitaan Järjestelmän sisällä järjes-
tetyn Tuotetarjouskilpailun perusteella. Tuotetarjouskilpailujen tarkoituksena 
voi olla yksilöityihin rakennuskohteisiin hankittavien Tuotteiden ja/tai Palvelu-
jen hankkiminen tai alla määriteltävään Tuotesopimuskokonaisuuteen tähtää-
vä kilpailu. 

- Tuotetarjouspyyntö:  Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Tuotetarjouskilpailu jär-
jestetään / järjestettiin. 

- Tuotetarjous:  Tuotetarjous on tarjous, jolla Järjestelmään hyväksytty tarjoaja 
osallistuu Tuotetarjouskilpailuun. 

- Tuotesopimuskokonaisuus:  Tuotetarjouspyyntö voidaan kohdistaa määri-
teltävälle ajanjaksolle siten, että Tuotetarjouskilpailun ehdoissa tarjottavat 
Tuotteet voidaan rajata esimerkiksi standardimittaisiin putkiin tai muuhun yk-
silöityyn tuoteryhmään/-ryhmiin ja/tai jonkin muun Tuotetarjouspyynnössä 
määriteltävän rajauksen perusteella. Tuotesopimuskokonaisuuden tarkoituk-
sena voi olla esimerkiksi pienten tai yllättävien tarpeiden mukaisten Tuottei-
den hankkiminen ennalta kilpailutetuilla ehdoilla.  

- Tilaussopimuksella  tarkoitetaan sellaista sopimusta joka syntyy Tuotetar-
jouspyynnön, Jyse-ehtojen, tilauksen ja tilausvahvistuksen muodostamasta 
asiakirjakokonaisuudesta, joissa asiakirjojen tulkintajärjestys on edellä olevan 
listan mukainen. 

- Jyse-ehdoilla  tarkoitetaan julkisten hankintojen yleisiä tavarasopimusehtoja 
(JYSE 2014 TAVARAT). Niitä noudatetaan hankintojen yleisinä sopimuseh-
toina. 

- Myyjä : Tuotteista tilauksen/sopimuksen saanutta kutsutaan Myyjäksi. 
- Tilaaja : Altek Aluetekniikka –liikelaitos toimii Tuotteiden Tilaajana. 
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3. DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ RAKENNUSMATERIAALIE N/-
TARVIKKEINEN HANKINNOISSA  

Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos on perustanut 11.4.2016 jul-
kaistulla hankintailmoituksella dynaamisen hankintajärjestelmän (Järjestelmä). 
Järjestelmä on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään neljä vuotta edellä mai-
nitusta päivästä lukien. Järjestelmä sulkeutuu viimeistään hankintailmoituksessa 
kerrottuna päivänä (automaattinen sulkeutuminen) tai se voidaan lakkauttaa jul-
kaisemalla korjausilmoitus, jossa ilmoitetaan Järjestelmän päättymispäivä. Järjes-
telmän sisäisten Tuotetarjouskilpailujen perusteella solmitut hankintasopimukset 
ovat voimassa hankintasopimuksessa kerrotun ajan. Dynaamisen järjestelmän 
ulkopuolella tullaan toteuttamaan tarvittaessa arvoltaan vähäisiä tarvikehankinto-
ja erillishankintoina. 
 
 

3.1. Järjestelmän sisäiset Tuotetarjouskilpailut  

Tuotetarjouksia voidaan pyytää tapauskohtaisen tarpeen perusteella. Kilpailutet-
tavia Tuotteita voivat olla kaikki hankintailmoituksessa julkaistujen CPV-
luokitteluun kuuluvat tuotteet, kuten esimerkiksi: 
- Suodatinkankaat, salaojat ja kaivojen kansistot 
- Muoviputket ja kaivot hankekohtaisesti, sisältäen kaivojen muutostyöt.  
- Eristelevyt pyydetään hankekohtaisesti 
- Puutavara, vuosisopimus 
- Valmisbetoni 
- Betoniputket- ja kaivot 
- Graniittikivet, esim. reunakivet ja noppakivet 
- Betoniset reunakivet ja betonikiveykset 
- Kevennysmateriaalit, esim. vaahtolasi, kevytsora 
- Teräsverkot 
- Muut mahdolliset CPV-luokitteluun kuuluvat tuotteet 
 
Lisäksi Tuotetarjouskilpailuissa voidaan hankintaan sisällyttää Palveluja, esimer-
kiksi kuljetuksia ja kaivojen muutostöitä. Tilaaja voi hankkia yllä lueteltuja tuotteita 
myös erillisillä hankintamenettelyillä. 
 
Järjestelmän tavoitteena on, että Tuotetarjouskilpailut voidaan kohdistaa kul-
loiseenkin tarpeeseen ja, että Tuotetarjouskilpailut voitaisiin toteuttaa nopeasti - 
Tavoitteena on noin viikon mittainen tarjousaika (Tuotetarjouskilpailuissa).  
 
Tuotetarjouskilpailussa, ellei Tuotetarjouspyynnössä toisin todeta, noudatetaan 
yleisinä sopimusehtoina Jyse-ehtoja.  
 
Tuotetarjouskilpailuun saavat osallistumisoikeuden kaikki Järjestelmään hyväksy-
tyt toimijat koko Järjestelmän voimassaoloajaksi. Järjestelmän sisällä arvioidaan 
järjestettävän ainakin: 
- Työmaakohtaisia Tuotetarjouskilpailuja (esim. investointikohteet) 
- Tuotesopimuskokonaisuuteen tähtäävät Tuotetarjouskilpailut. 
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Tuotetarjouskilpailussa tarjoajat tarjoavat Tuotteita, joiden vaatimukset on määri-
telty Tuotetarjouspyynnössä. Tuotetarjousten vertailuperusteet kerrotaan niin 
ikään Tuotetarjouspyynnössä. Vertailuperusteena voidaan käyttää halvinta hintaa 
tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Hinta voidaan pyytää Tuotetarjouspyynnös-
sä yksilöidyllä toimitusehdolla.  
 

 
4. TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

Järjestelmään voidaan hyväksyä vain sellaiset tarjoajat: 
- jotka Alustavassa tarjouksessaan ilmoittavat kaikki pyydetyt tiedot,  
- ja jotka Alustavan tarjouksen tietojen perusteella voidaan arvioida täyttävän 

kaikki tarjoajalle tässä Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. 
 
Tarjoajaa koskevat vaatimukset on esitetty ja niiden täyttyminen osoitetaan tar-
jouslomakkeessa (Liite 0a). 
 

 
5. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SÄHKÖISET TIETOJ ÄRJESTELMÄT 

 
Järjestelmän asiakirjaliikenne toteutetaan lain edellyttämällä tavalla kokonaan 
sähköisiä välineitä käyttämällä. Markkinoilla ei ollut kohtuudella löydettävissä yhtä 
tietojärjestelmää, joka mahdollistaisi koko toteutuksen samalla järjestelmällä. Sik-
si Järjestelmän perustamisvaiheessa käytetään Tarjouspyynnön tässä osassa 
kuvattuja tapoja. Järjestelmän keston aikana on mahdollista, että Tilaaja ottaa 
käyttöön eri tietojärjestelmiä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan jokaista Järjes-
telmään hyväksyttyä tarjoajaa ja tarvittaessa muutoksesta julkaistaan korjausil-
moitus Hilma-palvelussa. Mahdollisesti käyttöön otettavat tiedonsiirto- ja käsittely-
järjestelmät tulevat olemaan lain edellytysten mukaisia. 
 
Järjestelmässä  aluksi käytettävät sähköiset tietojärjestelmät 
- Hankintailmoituksen julkaisukanavana käytetään Hilma-palvelua (osoitteessa 

www.hankintailmoitukset.fi). 
- Tarjouspyynnön (liitteineen) julkaisukanavana käytetään Altekin internetsivuja 

osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset. Alustava 
tarjous laaditaan siten, että siinä käytetään ko. sivustolla julkaistuja sähköisiä 
lomakkeita.  

- Alustavat tarjoukset toimitetaan altek.rakennusmateriaalit@jkl.fi sähköpos-
tiosoitteeseen. Mikäli tarjoaja katsoo, ettei halua lähettää jotain tietoa sähkö-
postilla, on tarjoajan mahdollista ladata tiedot salattua yhteyttä hyödyntävään 
omaan järjestelmään. Tällöin tarjoajan tulee ilmoittaa Alustavassa tarjoukses-
saan: 

o että siihen sisältyy tällaisia tietoja ja 
o ilmoittaa Altekille miten salattua yhteyttä on mahdollista käyttää. 

- Alustavien tarjousten hyväksymistä ja hylkäämistä koskevat päätökset toimi-
tetaan sähköpostilla. Tarvittaessa käytetään salattuja yhteyksiä (lähtökohtai-
sesti päätökset ovat julkisia). 

- Järjestelmän sisällä toteutettavat Tuotetarjouskilpailut järjestetään Cloudia 
Oy:n Tarjouspalvelu –työkalulla, johon tarjoajan tulee rekisteröityä osoittees-
sa https://tarjouspalvelu.fi/RekisterointiAloitus.aspx?p=39&g=5838e270-2de0-
4396-98fa-21da7eb62d0b. Tällä tietojärjestelmällä lähetetään myös kutsut 
osallistua kulloinkin avoinna oleviin Tuotetarjouskilpailuihin. Niin ikään Tuote-
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tarjouskilpailujen hankintapäätökset tarjousvertailuineen toimitetaan kuhunkin 
kilpailuun osallistuneille tällä järjestelmällä. 

 
 

6. ALUSTAVAN TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

Alustava tarjous tehdään liitteenä olevalla Tarjouslomakkeella (Liite 0a). Alusta-
vaan tarjoukseen tulee liittää tarjouslomakkeessa mainitut liitteet. 
 
Alustava tarjous toimitetaan osoitteeseen altek.rakennusmateriaalit@jkl.fi. Viesti 
on hyvä otsikoida tunnuksella ”ALUSTAVA TARJOUS: Rakennusmateriaalit/-
tarvikkeet”. 
 
Alustavan tarjouksen jättämiselle ei ole varsinaista määräaikaa, sillä Alustavia 
tarjouksia voi jättää koko Järjestelmän voimassaoloajan. Ensimmäistä Tuotetar-
jouskilpailua ei voida järjestää ennen kuin on kulunut 40 vuorokautta Järjestel-
män perustamisesta, joten tuona aikana hyväksytyn Alustavan tarjouksen jättä-
neet tarjoajat pääsevät varmasti mukaan ensimmäiseen Tuotetarjouskilpailuun. 
 
Myöhemmin jätettävät Alustavat tarjoukset käsitellään Järjestelmän perustamisen 
aikaan voimassa olevan lain 
(http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110698?search%5Btype%5D=pika&search
%5Bpika%5D=laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20huutokaupasta#
L3P15) 3. luvussa kerrottuja määräaikoja noudattaen. 

 
 
 

7. TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VERTAILU 

Alustavien tarjousten  käsittely 
Alustavat tarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Alustavien tarjousten osalta Tilaaja tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mu-

kaisuuden ja tarjoajien kelpoisuuden.  
- Alustavissa tarjouksissa ei pyydetä mitään vertailtavia tietoja, joten tarjous-

vertailua ei suoriteta, vaan kaikki Tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät Alus-
tavat tarjouksen tehneet hyväksytään mukaan Järjestelmään. 

- Hyväksytyn Alustavan tarjouksen jättänyt tarjoaja saa tiedon Järjestelmään 
hyväksymisestä viranhaltijapäätöksenä, joka annetaan tiedoksi sähköisesti. 
Myös hylätyn Alustavan tarjouksen jättäjä saa ratkaisun perusteluineen tie-
doksi viranhaltijapäätöksenä. 

 
Tuotetarjousten  käsittely 
Järjestelmän voimassaoloaikana järjestettäviin Tuotetarjouskilpailuihin jätetyt 
Tuotetarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu Alustavien tarjousten yhteydessä. Tuote-

tarjousvaiheessa tarjouksen tekijöiden edellytetään sitoutuvan tässä Tuotetar-
jouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Mikäli Järjestelmän voimassaoloai-
kana ilmenee tarvetta muuttaa Alustavien tarjousten Tarjouspyynnön sisältöä, 
asiakirjat julkaistaan internetosoitteessa 
http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset/rakennusmateriaali ja 
muutoksesta tiedotetaan Järjestelmään hyväksyttyjä. Mikäli muutos koskee 
vain yksittäistä/yksittäisiä Tuotetarjouskilpailuja, muutetut ehdot liitetään Tuo-




