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§ 93
Penope Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien purunpoistojärjes-
telmän hankintaa liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen 
Vuosaaren tukikohtaan

HEL 2018-001396 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Penope Oy:n oikaisu-
vaatimuksen purunpoistojärjestelmän hankintaa koskevasta toimiala-
johtajan päätöksestä 12.3.2018, 9 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 23.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. 
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen Vuosaaren tukikohtaan 
sijoitettavan purunpoistojärjestelmän kilpailutuksessa tarjouksen jättä-
nyt Penope Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisu-
vaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. Penope Oy on saattanut 
asian myös valituksena käsiteltäväksi markkinaoikeuteen. 

Penope Oy esittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että valituksi tul-
leen Olperic Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, sillä ha-
kijan mukaan Olperic Oy:llä ei ole vaadittua kokemusta vähintään vii-
destä sisällöltään ja laajuudeltaan nyt hankittavaa laitteistoa vastaavas-
ta tai läheisesti vastaavasta toimituksesta viiden vuoden aikana. Perus-
teluna väitteelleen Penope Oy esittää olleensa yhteydessä voittanees-
sa tarjouksessa mainittuihin referenssiyrityksiin. Hakijan mukaan Olpe-
ric Oy:n ilmoitetut toimitukset ”eivät täytä vaatimusta vastaavasta tai 
edes läheisesti vastaavasta toimituksesta”. Osin toimitukset ovat haki-
jan mukaan olleet ”vain komponenttitoimituksia ja asennustyötä”. Han-
kintaoikaisuvaatimuksen mukaan myös Olperic Oy:n perustamisajan-
kohta 1.7.2016 ja sen liikevaihto vuosina 2016 ja 2017 osoittavat, ettei 
Olperic Oy ole voinut toteuttaa tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia 
referenssitoimituksia.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain 32 §:n mukaisena avoimena menette-
lynä julkaisemalla hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä ja asettamal-
la saataville tarjouspyyntö 174088. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä 
oli esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
niiden täyttymisen todentamiseksi edellytetyt selvitykset. Tarjoajalta 
vaadittiin teknisen suorituskyvyn osalta muun ohella kokemusta vähin-
tään viidestä sisällöltään ja laajuudeltaan hankittavaa laitteistoa vastaa-
vasta tai läheisesti vastaavasta toimituksesta viimeisen viiden vuoden 
aikana.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli 
hankintalain 93 § 1 momentin mukaan halvin hinta. Perusteluna halvim-
man hinnan käyttämiseen kokonaistaloudellisen edullisuuden perustee-
na oli, että laadulliset tekijät tulevat riittävästi huomioiduiksi tarjoajan 
soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetetuissa vähimmäisvaatimuksis-
sa. 
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Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Olperic Oy, Penope 
Oy ja Suomen Imurikeskus Oy. Tarjouksen yhteydessä kukin tarjoaja 
on toimittanut tarjouspyynnössä edellytetyt referenssikohteensa erilli-
sellä liitteellä. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen 
yhteydessä Olperic Oy:tä pyydettiin täsmentämään selvitystään tekni-
seen suorituskykyyn liittyvien tarjoajan soveltuvuusvaatimusten täytty-
misestä. 

Hankintayksikkö on tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkasta-
misen yhteydessä tullut vakuuttuneeksi, että kunkin tarjoajan osalta tar-
jouspyynnössä edellytetty referenssikohteita koskeva vaatimus täyttyy. 
Tarjouksissa esitettyjen tietojen perusteella hankintayksikkö arvioi kaik-
kien tarjousten täyttäneen vertailuun pääsemiseksi edellytetyt tarjoajan 
soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien tarjousten 
olleen tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouksiin liitettyjen selvitysten perus-
teella kaikilla tarjoajilla oli kokemusta vähintään viidestä sisällöltään ja 
laajuudeltaan hankittavaa laitteistoa vastaavasta tai läheisesti vastaa-
vasta toimituksesta viimeisen viiden vuoden aikana. 

Tarjousvertailu suoritettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perustee-
na käytetyn halvimman hinnan perusteella. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialajohtajan päätöksellä 12.3.2018 9 § purunpoistojärjestelmä päätet-
tiin hankkia halvimman kokonaishankintahinnan tarjonneelta Olperic 
Oy:ltä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituskirjelmän jättämisen johdosta 
hankintayksikkö on pyytänyt Olperic Oy:ltä tarkemman selvityksen refe-
renssikohteista. Pyydetyn lisäselvityksen perusteella ei ole ilmennyt 
sellaisia syitä, joiden johdosta Olperic Oy ei täyttäisi tarjoajan soveltu-
vuudelle asetettua vaatimusta vastaavien tai läheisesti vastaavien lait-
teistojen toimituksista, ja jonka vuoksi Olperic Oy:llä ei olisi riittävää 
teknistä ja ammatillista valmiutta toteuttaa tarjouspyynnön kohteena 
olevaa hankintasopimusta.

Päätelmä

Hankintamenettelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu lain säännök-
siä sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ehtoja. Esiin ei ole noussut sellaista 
uutta tietoa, jonka johdosta hankintapäätöstä tulisi muuttaa oikaisuvaa-
timuksessa esitetysti.

Esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 12.3.2018 
tehtyä hankintapäätöstä, ja on sen vuoksi hylättävä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
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Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 23.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 12.03.2018 
§ 9


