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Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on K-Market Järvikansan Pälkäneen kunnan omistaman piha-alueen kunnostus.
Hankintamenettely
Kyseessä on avoimella menettelyllä toimeenpantu EU-kynnysarvot alittava
hankinta, josta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus.
20.7.2021 päivätyn tarjouspyynnön perusteella saatiin 3 tarjousta.
Hankintamenettelyn keskeyttäminen
Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta
päätöksestä säädetään 123 §:ssä.
Hankintalain esitöiden (HE 182/2010) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko
hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.
Kotimaisen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä
ei pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun
tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO
28.9.2006 taltio 2514).
Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun
muassa,




Hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida
korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu
Kaikki tarjoukset ylittävät ennalta määritellyn budjetin.
Kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen
tarjous/vain yksi osallistumishakemus.

Tässä tapauksessa kaikki saapuneet tarjoukset ylittävät hankinnalle varatut määrärahat huomattavasti, joten ainoa vaihtoehto on keskeyttää hankinta ja kilpailuttaa se uudelleen muokatulla tarjouspyynnön sisällöllä.
Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy.
Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankintalain esitöiden (HE 182/2010) mukaan hankinnan keskeyttämistilanteessa hankintayksikön tulee usein ottaa kantaa myös keskeytettyä menettelyä koskevien asiakirjojen julkisuuteen. Tulkintaohjeena voidaan pitää,
että hankinnan keskeyttämistilanteessa asianosaisen tiedonsaanti-intressi
ei koske kilpailevia tarjouksia, vaan hankintayksikön keskeyttämispäätöstä
ja sen perusteluita. Näin ollen erityisesti tarjousasiakirjat voidaan pitää
salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (612/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö
on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua
hankinnasta.
Koska ei vielä ole päätetty, tullaanko hankinta kilpailuttamaan uudelleen
vai järjestetäänkö kyseinen palvelu kokonaan muulla tavoin, on tarjoajien
tasapuolisen kohtelun näkökulmasta mahdollisessa tulevassa kilpailutuksessa perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö
on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt
jättää hankinnan toteuttamatta tarjouskilpailuna.
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Esitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että hankinta keskeytetään ja saadut tarjoukset pidetään salassa.

Käsittely kokouksessa

Tommi Vuorinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana 18:46.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

