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67 §
Siivouspalvelut (DPS)

HEL 2021-008058 T 02 08 02 00

H010-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Helsingin Siivous-10 Oy:n (2232568-2) 
osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään Siivous-
palvelut (DPS), H010-21 / HEL 2021-008058.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 20 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoa-
jaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 3.9.2021 päivättyyn 
osallistumispyyntöön HEL 2021-008058. Hankinnasta muodostetaan 
hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjes-
telmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset 
hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimitta-
jien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 5.9.2021 sähköisessä HIL-
MA- ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestel-
män keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 
1.3.2028 saakka.

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen 
toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asete-
tut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Helsingin Siivous-10 Oy täyt-
tää soveltuvuusvaatimukset.
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Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi
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