
Dynaaminen
hankintajärjestelmä eli DPS
Sansian asiakkaiden henkilökuljetukset



Mikä on dynaaminen
hankintajärjestelmä?
• Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on täysin sähköinen

hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot
täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan.

• Dynaaminen hankintajärjestelmä on
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen
hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa tehdään
järjestelmän sisäisiä kilpailutuksia.

1. Vaihe perustaminen

Toimittajien hyväksyminen järjestelmään jatkuva

2. Hankintavaihe
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Kuinka DPS eroaa
puitejärjestelystä?
• Merkittävin ero dynaamisen hankintajärjestelmän ja

puitejärjestelyn välillä on se, että järjestelmään
hyväksytään soveltuvuusehdot täyttäviä toimittajia
koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

• Puitejärjestelyssä toimittajat valitaan yleensä neljän
vuoden sopimuskaudeksi, eikä uusia toimittajia oteta
mukaan sopimuskauden aikana. Dynaamisen
hankintajärjestelmän kestoa ei ole rajattu
lainsäädännössä samoin kuten
puitejärjestelyssä. Kesto ilmoitetaan DPS:n
perustamisen yhteydessä.
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Järjestelmän perustaminen:
• Ilmoitus julkaistaan Sansian sähköisessä

kilpailutusjärjestelmässä.
Hankintailmoitus julkaistaan myös
sähköisessä ilmoituskanavassa
eli Hilmassa
osoitteessa hankintailmoitukset.fi.

• Ilmoitus on koko sen voimassaoloajan
näkyvissä Hilmassa.

• Ilmoituksella määritellään ainoastaan
soveltuvuusvaatimuksia, joilla tarjoajat
pääsevät mukaan järjestelmään.

• Perustamisvaiheessa
osallistumishakemuksen jättämiselle on
varattu vähintään 30 päivää siitä
päivästä, jona hankintailmoitus on
lähetetty julkaistavaksi.
Perustamisvaiheen aikana ei voida
tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän
sisäisiä kilpailutuksia.

• Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat
hakea perustettuun
hankintajärjestelmään sen koko keston
ajan.

• Sansia hyväksyy kaikki ehdokkaat, jotka
täyttävät soveltuvuudelle asetetut
vaatimukset. Järjestelmään
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei
rajoiteta.

• Sansia tekee päätöksen ehdokkaan
hyväksymisestä järjestelmään 10
työpäivän kuluessa dynaamista
hankintajärjestelmää koskevan
osallistumishakemuksen
vastaanottamisesta
(perustamisvaiheessa 30 päivää
ilmoituksen julkaisemisesta).
Yksittäistapauksissa määräaikaa
voidaan pidentää 15 työpäivään.
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Hankintavaihe dynaamisessa
hankintajärjestelmässä
• Toisessa vaiheessa voidaan tehdä dynaamisen

hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia lähettämällä
kaikille hyväksytyille toimittajille tarjouspyyntö sähköisessä
kilpailutusjärjestelmässä. Sisäisistä hankinnoista ei ilmoiteta
Hilmassa.

• Hyväksytyillä toimittajilla on tarjouspyynnön julkaisemisen
jälkeen vähintään 10 päivää aikaa jättää tarjous. HUOM.
tarjousaika voidaan määritellä myös pidemmäksi.

• Sisäisen kilpailutuksen jälkeen tehdä hankintasopimukset
määräajaksi. Näille sopimuksille ei voi päästä enää kesken
sopimuskauden uusia toimijoita mukaan.
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Dynaamisen hankintajärjestelmän
edut
• Toimittajat saavat tarjouspyynnön suoraan

sähköpostiinsa -> ei enää Hilman sivuilla
”kyttäämistä”.

• Varsinainen hankintaprosessi helpottuu, koska
soveltuvuusvaatimukset kuten rikosrekisteriote
ja tilaajavastuuasiat on jo tarkastettu.

• Toimittajia otetaan mukaan koko dynaamisen
hankintajärjestelmän keston ajan, mikä voi
houkutella myös uusia toimijoita markkinoille.
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Kysy lisää hankinnan
vastuuhenkilöltä:

Henkilöliikennesuunnittelija Marjo Jauhiainen
puh. 044 718 29 16, marjo.jauhiainen@sansia.fi


