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164 §
Kilpailutusjärjestelmän hankinnan väliaikaisjärjestely markkinaoi-
keuskäsittelyn ajaksi

HEL 2020-008223 T 02 08 02 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti jatkaa Cloudia Oy:n kanssa KL-Kuntahankinnat 
Oy:n puitesopimukseen KLKH41 perustuvaa asiakaskohtaista sopi-
musta kilpailutusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista hankinta-
lain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimas-
sa olevana irtisanomisehdoin.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 32 000 euroa vuo-
dessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on tehnyt Cloudia Oy:n kanssa sopimuksen KL-
Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH41 perustuen 10.5.2012 
(päätös 56 § 8.8.2012). Sopimuksen kohteena on kilpailutusjärjestelmä 
ja siihen liittyvät palvelut.

Helsingin kaupunki on liittynyt 4.3.2019 Hansel Oy:n yhteishankintakil-
pailutukseen hankintojen elinkaaripalvelusta. Hansel Oy:n kilpailutuk-
sen perusteella syntyvän hankintasopimuksen kautta tullaan hankki-
maan uusi, nykyisen kilpailutusjärjestelmän korvaava, palvelu. Hansel 
Oy:n hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. 

Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markki-
naoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jol-
lei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsit-
telyn ajaksi. Tätä hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markki-
naoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnassa on kyse sellaisen palvelun 
hankinnasta, jota Helsingin kaupungissa tarvitaan tehtävien hoitami-
seen koko markkinaoikeuskäsittelyn ajan.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun Hansel 
Oy:n hankintapäätöstä koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla 
hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoi-
keuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Sopimusta jatketaan toistaiseksi voimassa olevana. Asiakas voi irtisa-
noa sopimuksen ilmoittamalla siitä Cloudia Oy:lle 3 kk ennen uuden 
vuosittaisen sopimuskauden alkua ja Toimittajan irtisanomisaika on 9 
kuukautta, mikäli osapuolet eivät ole muuta sopineet. 
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Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punginhallitus
.


