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Hankintapäätös
Suomalaiset juhlarahat, rahasarjat ja erikoisrahat keräilytarkoituksiin
Valtiovarainministeriön "Suomalaiset juhlarahat, rahasarjat ja erikoisrahat
keräilytarkoituksiin" -kilpailutuksessa sopimustoimittajaksi on valittu seuraava tarjoaja:
• Oy Nordic Moneta Ab
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Valtiovarainministeriö ottaa yhteyttä valittuun toimittajaan sopimuksen allekirjoittamiseksi.
Hankintapäätöksen perustelut ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta
perustelumuistiosta.
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Liite 1: Hankintapäätöksen perustelut

Suomalaiset juhlarahat, rahasarjat ja erikoisrahat keräilytarkoituksiin
Valtiovarainministeriö on toteuttanut tarjouskilpailun suomalaisen keräilyrahatoiminnan
järjestämisestä kokonaispalveluna. Palveluun sisältyy suomalaisten juhlarahojen valmistaminen, pakkaaminen, markkinointi ja myynti, suomalaisten rahasarjojen ja erikoisrahojen
pakkaaminen, markkinointi ja myynti sekä yleisöltä palautuvien juhlarahojen vastaanottaminen.
Kysymyksessä on käyttöoikeussopimusjärjestely, jossa valtiovarainministeriö antaa tarjouskilpailun perusteella valittavan toimittajan hoidettavaksi edellä kuvatun suomalaisen
keräilyrahatoiminnan järjestämisen yksinoikeudella. Valtiovarainministeriö perii yksinoikeudesta toimittajalta vastikkeen, joka muodostuu sopimuksen kohteena olevien keräilyrahojen nimellisarvosta (alv 0 %) ja rojaltista (alv 0 %) sopimuksessa määritellyin tavoin.
Toimittaja vastaa siitä, että suomalaisia keräilyrahoja on sopimuksen mukaisesti saatavilla
markkinoilla, ja sillä on oikeus veloittaa keräilyrahoja ostavilta asiakkailta rahoille määrittelemänsä myyntihinnat.
Hankintamenettely
Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) käyttöoikeussopimuksia koskevan sääntelyn
mukaisesti.
Tarjouskilpailusta julkaistiin ennakkoilmoitus 3.1.2019 ja hankintailmoitus 26.9.2019
verkkosivustoilla ted.europa.eu ja hankintailmoitukset.fi. Hankintamenettelynä oli avoin
menettely, jossa kaikki hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintailmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan 28.10.2019 klo 10:00 (Suomen aikaa) mennessä tarjouksensa jätti seuraava tarjoaja:
• Oy Nordic Moneta Ab
Tarjous avattiin Hansel Oy:n tiloissa 28.10.2019 klo 10:08 Suomen aikaa. Tarjouksen
avaamistilaisuus ei ollut julkinen.
Ensiksi tarkastettiin tarjoajan soveltuvuus tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan ja sen ilmoittaman voimavarayksikön ESPD-lomakkeella antamien tietojen perusteella tarjoajaan ja voimavarayksikköön ei kohdistunut hankintalain 80
§:n mukaisia pakollisia eikä 81 §:n mukaisia harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Soveltuvuustarkastuksen yhteydessä tarjoajalta pyydettiin tarvittavat asiakirjat ja selvitykset
tarjoajan vastuuvakuutuksesta sekä voimavarayksikön taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusasemasta. Tarjouksessa ilmoitettujen tietojen ja saatujen selvitysten perusteella tarjoajan voimavarayksiköineen todettiin täyttävän asetetut soveltuvuusvaatimukset.
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Tarjoajan soveltuvuustarkastuksen jälkeen tarkastettiin tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus. Oy Nordic Moneta Ab:n tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksista tullaan valitsemaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, jonka tarjouspyynnön
liitteelle 2 Rojaltit muodostunut kokonaisvertailuarvo on suurin. Kokonaisvertailuarvo
muodostui, kun tarjoajan raha-/rahasarjakohtaisesti ilmoittama rojalti euroissa ja hankintayksikön määrittämä raha-/rahasarjakohtainen kappalemäärä kerrottiin keskenään ja näin
saadut raha-/rahasarjakohtaiset rojaltituotot laskettiin yhteen.
Koska tarjouskilpailussa saatiin vain yksi hyväksyttävä tarjous, tarjousten vertailua ei suoritettu. Oy Nordic Moneta Ab:n tarjous todettiin ainoa parhaaksi.
Tarjouskilpailun päättäminen
Sopimustoimittajaksi valitaan tarjouspyynnön mukaisesti yksi (1) toimittaja. Suomalaisia
juhlarahoja, rahasarjoja ja erikoisrahoja keräilytarkoituksiin koskevan sopimuksen toimittajaksi valitaan Oy Nordic Moneta Ab.

