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Salassapito
Tämä vastaselite ei sisällä Lyrecon liikesalaisuuksia.
Lyreco on saanut hankintapäätöksen tiedokseen sähköisesti 5.5.2021. Suomen
Brodeeraus Oy on toimittanut hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen 18.5.2021.
Hankintayksikkö on pyytänyt Lyrecolta vastaselitteen tiistaihin 25.5.2021 mennessä.
Tämä vastaselite on tehty oikea-aikaisesti.
1. Vaatimukset
Lyreco pyytää kunnioittavasti, että Salon seudun koulutuskuntayhtymä
1. kumoaa Suomen Brodeeraus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen; ja
2. valitsee ensimmäiseksi tulleen Lyreco Finland Oy:n sopimustoimittajaksi

2. Vaatimusten perustelut
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä on Työ- ja suojavaatteet tarjouspyynnön
(TARJOUSPYYNTÖ SSKKY/20/02.08.01/2021) sivulta 10 alkaen kohdassa hankinnan
kohteen kriteerit määritellyt tarjottaville tuotteille erinäisiä vaatimuksia, joihin tarjoajien
on tullut vastata ”kyllä”:

Tarjoajat ovat täten sitoutuneet siihen, että tarjottavat tuotteet täyttävät määritellyt
ehdot.
Lisäksi tarjouspyynnön sivuilla 16 -19 kohdassa ryhmän yleiset kriteerit, on tuotteille
määritelty lisäkriteerejä, joihin tarjoajien tulee sitoutua tarjousta jätettäessä.
Muun muassa seuraavat kohdat:

Lyreco on omassa tarjouksessaan vastannut jokaiseen kohtaan kyllä ja tällä tavalla
osoittanut ymmärtäneensä ja sitoutuneensa kaikkien kohtien täyttämiseen.

3. Yhteenveto
Hankintayksikön tarjouspyynnöllä pyytämät tiedot ovat asianosaisjulkisia tietoja.
Hankintayksikkö on toimittanut Suomen Brodeeraus Oy:lle Lyrecon tarjoamien
tuotteiden tuotekoodit.
Muut tarjottujen tuotteiden tiedot sekä tuotesertifikaatit ovat liikesalaisuuden alaista
tietoa.
Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tarjoajia ilmoittamaan tuotemerkkiä tai tuotenimeä.
Tarjouspalvelu-portaaliin on pitänyt syöttää ainoastaan tuotekoodi.
Lyrecon tarjoamien tuotteiden merkit ja tuotenimet eivät täten voi edes olla
asianosaisjulkisia tietoja, joita hankintayksikkö edes voisi luovuttaa muille tarjoajille.
Tuotemerkit ja muut tuotetiedot ovat merkittävä kilpailutekijä ja isona konsernina
Lyrecolla on myös omia tuotemerkkejä myynnissä.
Salon seudun koulutuskuntayhtymälle on toimitettu tiedot tarjotuista tuotteista ja
merkeistä. Lisäksi Lyreco on pyynnöstä esitellyt hankintayksikön tilausvastaavalle
tuotteet 20.5.2021 ja hän on ne hyväksynyt valikoimiin.

Nämä tarjottujen tuotteiden tiedot kuuluvat normaalin sopimussuhteen sisällä
pidettäviin liikesalaisuustietojen piiriin.
Lyreco katsoo yllä oleviin kohtiin vedoten, että Suomen Brodeeraus Oy:n
hankintaoikaisupyyntö on perusteeton.

4. Päiväys ja allekirjoitus

Vantaalla, 21. toukokuuta 2021

Jenni Tirri

Liitteet
Hankintayksiköllä on kaikki tarvittavat asiakirjat ja liitteet jo käytössään

