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Liite D kaupunkirakennelautakunta / valitusosoitus markkinaoikeudelle (224 §)
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden
käsiteltäväksi se, jota asia koskee.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista
hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Valituksen tekeminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen julkisista hankinnoista annetun lain 78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on
saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehde3ssä, valitus on tehtävä 14
päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä
−

30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai

−

viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on
tehty.

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Hankintayksikölle tiedottaminen
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
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Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmän sisältö
Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota
valitus koskee.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä
−

alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan

−

todistus, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin vedotaan ja

−

valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan
Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista
annetun lain 86 §:n mukaisesti.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Postiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Käyntiosoite
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