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Selvitys Metsäpirtin konetöiden hankinnan keskeyttämisestä
Dnro: 30/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon vs. toimialajohtaja Jyrki Kaija
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Asian tausta

Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.6.2021 - 31.5.2023 sekä mahdollisina
optiojaksoina 1.6.2023 - 31.5.2024, 1.6.2024 - 31.5.2025, 1.6.2025 31.5.2026 tarvitsemat työkonepalvelut Metsäpirtin kompostointikentällä.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja menettelynä oli avoin menettely.
Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 16.2.2021 teollisuus- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja EU:n
TED tietokannassa (Tenders Electronic Daily). Määräaikaan 22.3.2021
klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset viideltä yritykseltä. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävät tilaajan asettamat vaatimukset. Hankinnan päätösperusteena oli tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa hinnan painoarvo on 70 % ja laatutekijöiden painoarvo on 30 %. HSY:n hallitus on
päätöksellään 23.4.2021 § 58 päättänyt hankkia työkonepalvelut Metsäpirtin kompostointikentälle Suomen Ekolannoite Oy:ltä hankinnan kokonaisarvon ollessa optiokaudet mukaan luettuna noin 4 300 000 euroa.
Hankintapäätöksestä tehtiin 5.5.2021 oikaisuvaatimus, jonka HSY:n hallitus on 28.5.2021 hylännyt. Lisäksi hankintapäätöksestä jätettiin
5.5.2021 valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 11.10.2021 antamallaan päätöksellä kumonnut HSY:n hallituksen 28.5.2021 tekemän
hankintapäätöksen § 58 ja kieltänyt HSY:tä tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella uhkasakon uhalla.
Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntö on ollut kaluston vuosimallia
koskevat vaatimuksen osalta siten epäselvä, etteivät tarjoajat ole sen
perusteella voineet antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Markkinaoikeus katsoi myös, että traktorikäyttöisten sekoitusvaunujen käyttökokemusta koskeva laadullinen vertailuperuste ja sen yhteydessä asetettu edellytys siitä, että tarjoajan henkilöstöllä on työsopimukset tarjoajan kanssa tarjouksen jättöhetkellä ovat suosineet hankintayksikön nykyistä palveluntarjoajaa.
Markkinaoikeuden mukaan jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen. Näin ollen hankintayksikön virheellinen menettely voidaan korjata vain siten, että hankinnasta
järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon
markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.
Koska markkinaoikeuden päätös niin edellyttää, keskeytetään Metsäpirtin kompostointikentän työkonepalveluiden hankinta. Hankintaprosessi
aloitetaan alusta uudella hankintailmoituksella mahdollisimman pian
keskeytyspäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Koska hankinnan tarve on
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välitön, on hankinnasta tehty hankintalain tarkoittama väliaikainen järjestely, joka päättyy, kun alkuperäinen virheellinen hankintamenettely
on korjattu.

