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66 §
Päätös suorahankinnasta, Muurausurakka, Kannelmäen peruskoulu

HEL 2022-008641 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää oikeuttaa rakennusprojektien projektipäällikön 
tekemään tilauksen Kannelmäen peruskoulun muuraustöiden 
rakennusurakasta Nurmijärven Muurarit Oy:ltä jäljempänä esitetyin pe-
rustein. Hankinnan arvo on 317 000,00 euroa.

Lisäksi toimitusjohtaja päättää oikeuttaa rakennustekniikan projekti-
päällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 47 550,00 eurolla 
(lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyöva-
raukset mukaan lukien on 364 550, 00 euroa. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara julkaisi 
30.6.2022 tarjouspyynnön HEL 2022-008641 julkisten hankintojen
Hilma -kanavassa sekä Tarjouspalvelussa. Hankintamenettelynä oli 
avoin menettely. Määräaikaan 1.8.2022 klo 12 mennessä ei saapunut 
yhtään tarjousta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 40 §:n 2 momentin 1 kohdan mu-
kaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai ra-
joitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia 
tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. 
Edellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennai-
sesti muuteta.

Hankinnan toteuttamiselle on edelleen tarve, mistä syystä hankintayk-
sikkö keskeytti alkuperäisen tarjouskilpailun ja päätti siirtyä hankinta-
lain 40 §:n mukaiseen suorahankintamenettelyyn. Suorahankinnassa 
hankintayksikkö neuvottelee julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta 
yhden tai useamman toimittajan kanssa hankintasopimuksen ehdoista.

Hankintalain esitöiden HE 108/2019 mukaan tilanteissa, joissa hankin-
tailmoituksen perusteella ei ole tullut yhtään tarjousta, suorahankinta-
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menettely voitaisiin aloittaa hankintayksikön valitseman toimittajan 
kanssa, joka täyttää tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa asete-
tut vaatimukset. 

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Nurmijärven Muurarit Oy:ltä, joka on sitoutunut toteuttamaan 
urakan mukaiset työt sovitussa aikataulussa tarjoamaansa kokonais-
hintaan. Tarjouspyynnössä asetetuille ehdoille ei ole tehty olennaisia 
muutoksia ja Nurmijärven Muurarit Oy täyttää alkuperäisessä tarjous-
pyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkastanut Nurmijärven Muurarit Oy:n tilaajavas-
tuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden 
olevan kunnossa.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat 
julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yh-
teydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa 
koskeva tilaus on tehty.

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
.


