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3 §
Ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelun väliaikainen sopimus

HEL 2019-009067 T 02 08 02 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti, että ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalve-
lu hankitaan väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
Palmia Oy:ltä.

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevalla sopimuksel-
la. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana 
on noin 332 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan arvoa arvioitaessa on otet-
tu huomioon mahdollinen noin vuoden pituinen käsittelyaika markkina-
oikeudessa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi (12.12.2019 § 121) tarjouspyynnön ehdot ainoana täyttävän 
Palmia Oy:n tarjouksen ja oikeutti asiakkuusjohtajan tekemään hankin-
tasopimuksen ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelusta Palmia 
Oy:n kanssa ehdolla, ettei valittavaa tarjoajaa koske mikään hankinta-
lain 80 §:n mukaisista pakollisista poissulkemisperusteista. Valintapää-
tös perustui Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 25.10.2019 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-009067. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton päätöksestä 12.12.2019 § 121 on tehty valitus markkinaoikeuteen 
sekä hankintaoikaisuvaatimus. 

Hankintalain 153 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty va-
litus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliai-
kaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoi-
keuden käsittelyn ajaksi.

Kysymyksessä olevaa hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä 
markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintayksiköllä on lakisääteinen 
velvollisuus palvelun järjestämiseen eikä hankinnan toteuttamista voi 
lykätä muutoksenhaun ajaksi. 

Väliaikaisjärjestely tehdään nykyisen toimittajan ja kilpailutuksen voitta-
neen Palmia Oy:n kanssa.
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Väliaikaisjärjestely on voimassa markkinaoikeuskäsittelyn ajan ja se 
päättyy hankintayksikön irtisanoessa sopimuksen markkinaoikeuden 
päätöksen jälkeen tai viimeistään, kun mahdollisen uuden tarjouskilpai-
lun perusteella on tehty lainvoimainen hankintapäätös. 

Lisätiedot
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi
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