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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 13.10.2015 § 438
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti sulkea tarjouskilpailusta PSG Turva 
Oy:n, koska se ei toimittanut tarjouspyynnössä vaadittuja tarjoajan so-
veltuvuutta koskevia selvityksiä eikä kuvausta palvelun toteuttamisesta.

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR- Rakennuttajan teke-
mään töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistoon sekä pintojen suo-
jaukseen liittyvät sopimukset alkuperäisestä sopimuskaudesta 
1.1.2015–31.12.2016 jäljellä olevaksi ajaksi kahden seuraavan palve-
luntuottajan kanssa:

Hankinnan osa 1: DH-pesut Oy
Hankinnan osa 2: HP-Pesu Oy

Palveluntuottajan valintaperusteena on osioittain kokonaistaloudellinen 
edullisuus.

Hankinnan osissa hankittavaa palvelua ei suorita sama toimittaja. Mikä-
li tarjoaja on hankinnan molemmissa osissa kokonaistaloudellisesti 
edullisin, valitaan tarjoaja alueen 2 palveluntuottajaksi. Tällöin osan 1 
palveluntuottajaksi valitaan osan 1 toiseksi kokonaistaloudellisesti edul-
lisin tarjoaja.

Siinä tapauksessa, että kyseisen tarjoajan tarjous on hankinnan toises-
sa osassa (osa 1) ainoa hyväksyttävä tarjous, valitaan tarjoaja kum-
mankin osan palveluntuottajaksi.

Tällä päätöksellä tilattavien kaikkien toimeksiantojen kattohinta mahdol-
linen yhden vuoden optiokausi mukaan lukien on enintään yhteensä 1 
100 000 euroa (ALV 0 %). Mahdollisen optiokauden käyttöönotosta 
yleisten töiden lautakunta päättää erikseen.

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

11.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä



Helsingin kaupunki Esityslista 40/2015 2 (2)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/1
15.12.2015

tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja Tulosryhmän johtaja 08.09.2015 § 9
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Päätös

Tulosryhmän johtaja päätti purkaa Etelä-Suomen Pesuexpertit Oy:n 
kanssa väliaikaisena järjestelynä solmitun, töhryjen ja luvattomien il-
moitusten poistamisen sekä pintojen suojauksen sopimuksen. Sopimus 
allekirjoitettiin 7.1.2015.

Sopimuksen purku astuu voimaan heti.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta teki töhryjen ja luvattomien ilmoitusten pois-
toa sekä pintojen suojausta koskevat hankintapäätöksen 11.11.2014 § 
430 ja hankintaoikaisua koskevan päätöksen 16.12.2014 § 499.

PVP Elektronics Oy teki päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen.

Tulosryhmän johtaja päätti 16.12.2014 § 20, tehdä Etelä-Suomen Pe-
suexpertit Oy:n kanssa sopimuksen töhryjen ja luvattomien ilmoitusten 
poistosta sekä pintojen suojauksesta väliaikaisella järjestelyllä.

Sopimuksen mukaan sopimus purkautuu välittömin vaikutuksin markki-
naoikeuden annettua asiassa ratkaisun.

Markkinaoikeus kumosi Yleisten töiden lautakunnan tekemät päätökset 
14.8.2015 (554/15).

11.02.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi


