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OIKAISUVAATIMUS HANKINTAPÄÄTÖKSEEN ”KORVANRANTA” AV-URAKKA
asia
Haemme oikaisua hankintapäätökseenne koskien Rantavitikan toimipisteen Korvanranta-rakennuksen AVurakkaa.
peruste
Voittanut tarjous ”Sähkötuikku” on tarjouspyynnön vastainen seuraavilta osin:
1) Hallituksen kokoushuone 130
pos. ClearOne Ceiling Mic Array on 3 suuntamikrofonin muodostama mikrofoniryhmä (array suom. ryhmä,
joukko) ja tällaisia mikrofoniryhmiä on pyydetty tarjoamaan 2 kpl eli mikrofonien lukumäärä on yhteensä 6
kappeletta. Tällaisella kuuden suuntamikrofonin ryhmällä, yhdistettynä DSP-laitteen automaattimikseriin,
voidaan poimia neuvotteluun lähtevään audiosignaaliin juuri sen henkilön ääni, joka puhuu ja sulkea muut
mikrofonit, jotka voisivat poimia häiriöääniä lähettävään audiosignaaliin.
Sähkötuikun tarjouksessa on tarjottu 2 kpl omni-suuntakuviolla (180 astetta, ei suuntaava/suuntamikrofoni)
kattoon asennettavia mikrofoneja, jotka poimivat kaikki äänet ympäröivästä tilasta. Näin toteutettuna DSPlaite ei pysty poistamaan hälyääniä neuvotteluun lähetettävästä audiosignaalista.
Sähkötuikun tarjoama kattomikrofonijärjestelmä on näin ollen tarjouspyynnön vastainen.
pos. audio DSP, laitevaatimuslistassa vaaditaan kaiunkumous-ominaisuutta ja referenssilaitteena
mainitussa ClearOne Converge Pro 880 mallissa on kaiunkumous (AEC). Olemme tarjonneet ClearOne
uudempaa mallia ConvergePro 2-128, jossa tuo vaadittu ominaisuus on myös.
Sähkötuikun tarjoamassa Crestron DSP-860 mallissa ei ole AEC-kaiunkumousta tai muuta vastaavaa
järjestelmää, joka estää etä-äänen summautumisen mikrofonien kautta takaisin lähtevään ääneen, joten
myös tältäosin heidän tarjouksensa on tarjouspyynnön vastainen.

2) Näyttelytila 102
pos. Interaktiiviohjelmisto-esitysohjelmisto referenssituote ARENA starter kit. Sähkötuikku ei ole
tarjonnut pyydettyä ohjelmistoa vaan viittaa position Newline Trutouch TT5515B sisältämään
valkotauluohjelmistoon, joka ei täytä työselityksen kohdassa tilakohtainen kuvaus, 3.5 Näyttelytila 102
esitettyjä määrityksiä esitysohjelmistolle.
Käyttöliittymä ja ja graafinen ulkoasu määritellään yhdessä tilaajan edustajan kanssa.
Laskennassa:
-pääkäyttöliittymä (valokuvakokoelmat 4x20, videokokoelmat 3x10, internet-selain, koulu-info /
malliruutuja 6 kpl)
- valinnat tapahtuu kosketuksella ja kokoelmien selaus ”pyyhkäisyllä”
Yllä mainitut omaisuudet eivät ole toteutettavissa Newline Trutouch TT5515B sisältämällä
valkotauluohjelmistolla vaan ne edellyttävät ARENA starter kit tai vastaava multimedia-esitysohjelmistoa.
Tältä osin Sähkötuikun tarjous on tarjouspyynnön vastainen.
vaade
Hankintalain 7. luvun 46 § mukaan tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset
on suljettava tarjouskilpailusta. Vaadimme edellä mainittuihin seikkoihin vedoten, että Sähkötuikun tarjous
on suljettava tarjouskilpailusta ja halvin tarjouspyynnön mukainen tarjous (Electro Waves Oy:n tarjous,
129 770,00 € alv. 0 %) on valittava tarjouskilpailun voittajaksi.
Pyydämme ilmoittamaan hankintapäätöksenne oikaisusta sähköpostitse jorma.kaarela@electrowaves.fi
maanantaihin 6.3.2017 kello 16:00 mennessä. Muussa tapauksessa saatamme vireille valitusmenettelyn
hankintapäätöksestänne Markkinaoikeudessa.
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