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1. Tarjouspyynnön noutotunnukset, Avoimet hankinnat 

Haahtela PRIS:stä julkaistut avoimet hankinnat julkaistaan Haahtela-yhtiöiden Internet -

sivuilla osoitteessa www.haahtela.fi kohdassa PRIS hankinnat: 

 

PRIS Hankinnat -linkistä aukeaa lista tarkasteluhetkellä käynnissä olevista avoimista han-

kinnoista. Hankinnat ovat järjestetty projekteittain aakkosjärjestyksessä ja kunkin projektin 

alla avoimet hankinnat ovat järjestetty projektin nimen ja julkaisuajankohdan mukaan sekä 

mahdolliset lisäkirjeet sisennettynä ko. tarjouspyynnön alla. 

 

Klikkaamalla haluttua hankintaa, ohjelma kysyy sähköpostiosoitetta, johon ohjelma lähet-

tää salasanan tarjouspyyntömateriaalin noutamista varten. 

http://www.haahtela.fi/
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Sähköpostin saavuttua, kirjautuminen tapahtuu www.haahtela.fi -sivun Kirjaudu palveluun 

-kohdasta omalla sähköpostiosoitteella ja sähköpostissa olleella salasanalla. 

Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle aukeaa näkymä, jossa on tarjouspyynnön jättäjän tiedot, 

viesti ja tarjouspyynnön dokumentit, sekä mahdollinen tarjouksen jättö.  

2. Tarjouspyynnön noutotunnukset, Rajoitettu hankintamenettely 

Rajoitetussa hankintamenettelyssä tarjouspyynnön vastaanottaja saa kirjautumistunnukset 

suoraan sähköpostiosoitteeseensa. Tarjouspyyntömateriaalin nouto tapahtuu omalla säh-

köpostiosoitteella ja viestissä olleella salasanalla osoitteessa www.haahtela.fi, kohdassa 

Kirjaudu palveluun. 

3. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön asiakirjojen lataus 

Kirjautumisen jälkeen tarjouspyynnön vastaanottajalle avautuu Tarjouspyyntö -näkymä, 

jossa ensimmäisenä näytetään Tarjouspyynnön perustiedot; Kohde, Urakka/hankinta ja 

Viesti tarjouspyynnön lähettäjältä. Perustietojen jälkeen näytetään tarjouspyynnön lähet-

täjän yhteystiedot. 

Tarjouspyynnön asiakirjat ovat eroteltu oman otsikon alle. A -osiossa listataan kaikki tar-

jouspyynnön asiakirjat. Asiakirjalistan lopusta löytyy Lataa tiedostot -painike, josta voi lada-

ta tiedostot omalle tietokoneelle. Ohjelma pakkaa tiedostot Zip-paketiksi, jonka jälkeen 

lataus aloitetaan. 

B -osiossa voidaan tarjouspyynnöstä riippuen tilata paperikopioita tarjouspyyntömateriaa-

lista. Mikäli tarjoaja ei tarjoa yhtään paperikopiota, voi käyttäjä kuitenkin toimittaa materi-

aalin haluamaansa kopiolaitokseen ja tilata kopiot omalla kustannuksellaan.  

  

http://www.haahtela.fi/
http://www.haahtela.fi/
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4. Tarjousten jättö 

Mikäli Haahtela PRIS -ohjelmistosta lähetetyssä tarjouspyynnössä on haluttu että tarjouk-

set jätetään Haahtela PRIS:iin tarjouspyynnön oheen, tarjouspyynnön noutonäkymän lo-

pussa on erikseen tarjousten jättöä varten oma otsikkonsa ja tiedostojen vientipaikka. 

Asiakirjat voidaan joko raahata selaimen päälle, tai valita omalta tietokoneelta Lisää tiedos-

toja -painikkeella. 

Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on lisätty, niille voidaan antaa kuvaava selite, jotta asiakirjat 

ovat selkeästi tunnistettavissa.  

Tarjouksen jättäjän tulee myös jättää nimensä ja yrityksensä tiedot, sekä halutessaan 

kommentin /viestin tarjouspyynnön lähettäjälle. Kommenttikenttään voidaan kirjoittaa 

esimerkiksi lisäselvitys lähetettävistä asiakirjoista tai tarjouksen saatesanat. Valinnalla Lä-

hetä tarjous, asiakirjat lisätietoineen toimitetaan tarjouspyynnön lähettäjälle. Tarjouspyyn-

nön lähettäjä saa tämän jälkeen tiedon jätetystä tarjouksesta, mutta tarjousta ei pääse kui-

tenkaan avaamaan ennen tarjousajan umpeutumista. 

Jätetyt tarjoukset tulee ajatella perinteisinä kirjekuoressa jätettävinä tarjouksina, eli ker-

taalleen lähetettyä tarjousta ei saa enää pois, mutta järjestelmään voidaan toimittaa esi-

merkiksi korvaava tarjous tai lisätä puuttunut tiedosto. Tällöin myös kommenttikenttään 

on syytä kuvata, mitä jälkikäteen toimitettavat asiakirjat sisältävät. Tarjoajan tulee lähettää 

jälkikäteen lisättävät asikakirjat samoilla kirjautumistunnuksilla, kuin alkuperäiset materiaa-

lit. 

 


