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Hankintaoikaisu Kuopion kaupungin kuntatekniikka-liikelaitoksen (”Mestar”)
va.toimitusjohtajan 4.4.2019 tekemän viranhaltijapäätöksen kumoamisesta
(=hankinnan keskeyttäminen) koskien Henkilö- ja pakettiautojen vuokrausta.
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Asiamies ja yhteystiedot
Sari Kontro-Silvennoinen
Toimitusjohtaja
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Kuurnankatu 13
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Puh. 040 311 9402
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Hankintayksikkö

Kuopion kaupunki, kuntatekniikkaliikelaitos/kunnossapito
(jäljempänä ”Hankintayksikkö”)

Varikkokatu 2
70620 KUOPIO
Puh. 017 18 2111
info@mestar.fi
Salassapito Tämä hankintaoikaisu ei sisällä UK-yhtiöiden liikesalaisuuksia.
1 Vaatimukset

UK-yhtiöt pyytää Kuopion kaupungin Kuntatekniikka-liikelaitoksen
johtokunnalta, että
1. hankintayksikkö kumoaa va.toimitusjohtajan 4.4.2019 tekemän
viranhaltijapäätöksen (asianro 3107/2019) ja
2. hankintayksikkö tekee tarvittaessa uuden viranhaltijapäätöksen
perusteluineen tai

UK-yhtiöt Oy

HANKINTAOIKAISU

2 (6)

3. hankintayksikkö pitäytyy alkuperäisessä Kuopion kaupungin
kuntatekniikkaliikelaitoksen (”Mestar”) kuljetuspäällikön 29.3.2019
tekemässä hankintapäätöksessä (asianro 2913/2019).
2 Vaatimusten perustelut
2.1. Hankintamenettely
Hankinnasta on ilmoitettu valituille tarjoajaehdokkaille sähköpostilla
kuljetuspäällikön toimesta 19.3.2019.
Hankintayksikkö on pyytänyt sähköpostitarjouspyynnöllä (Liite 1) tarjouksia
hankinnan kohteena olevista henkilö- ja pakettiautojen vuokrauksesta
tulevalle kesälle 2019. Hankinnan on arvioitu olevan pienhankinta.
Tarjouspyynnön liitteenä on toimitettu myös arviot tulevasta tarpeesta
(Liite2).
Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu valintaperustetta, mutta pienhankinnoissa
tavallisesti valintaperusteena on alin hinta. Tämä ilmenee myös
hankintapäätöksestä.
Tarjoajat ovat voineet tarjota haluamiinsa ajoneuvoluokkiin kuukausihinnan
(€/alv 0%). Kuntatekniikkaliikelaitoksen kuljetuspäällikö on 29.3.2019
päivätyllä hankintapäätöksellä (Liite 3) valinnut kaikki 3 tarjoajaa
hintavertailuun (Liite4) ja asettanut tarjoajat vertailuhinnan perusteella
paremmuusjärjestykseen. Vertailun perusteella tarjoajat ovat seuraavat: 1.
UK-yhtiöt Oy, 2. Auto Rent Oy ja 3. Interrent Oy.
Kuntatekniikkaliikelaitoksen va.toimitusjohtaja on kumonnut edellä kuvatun
hankintapäätöksen 4.4.2019. Hankintapäätös on annettu UK-yhtiöille tiedoksi
5.4.2019, joten määräaika hankintaoikaisun tekemiselle on siten 18.4.2019.
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2.2. Hankintapäätöksen kumoaminen ja hankinnan keskeyttäminen
Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa sitä, ettei hankintayksikkö saata jo
aloitettua hankintaprosessia loppuun. Hankintayksikkö sen sijaan tekee
päätöksen, jolla prosessi keskeytetään. Julkisen hankinnan keskeyttäminen ei
kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä hankintamenettely voidaan keskeyttää
vain todellisesta ja perustellusta syystä.
Hankinnan keskeyttämisen syytä arvioidessa tulisi hankintayksikön kiinnittää
esimerkiksi huomiota siihen, vaikuttaako keskeyttämispäätös syrjivästi
ehdokkaisiin tai tarjoajiin.
Edellä kuvatun pohjalta voidaan todeta, että ko. hankinnan
kumoamispäätöksessä ei ole kuvattu millään tavalla, miksi hankinta on
keskeytetty. Mitään perusteluja ei ole ilmoitettu.
Päätös vaikuttaa selvästi syrjivästi 1.toimittajaksi valittuun UK-yhtiöihin.
2.3. Yhteenveto

Edellä esitetyn perusteella esitänkin, että Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta ottaa huomioon tämän hankintaoikaisun kohdan 1
mukaiset vaatimukset. Uusi päätös saattanee tietoon keskeyttämisen
todelliset perustelut kaikkien tarjoajien tietoon. Ellei perusteluja
keskeyttämiselle ole, pyydän pitäytymään alkuperäisessä
hankintapäätöksessä.

3 Päiväys ja allekirjoitus

Joensuussa, 18. päivänä huhtikuuta 2019
UK-yhtiöt Oy
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Sari Kontro-Silvennoinen
Toimitusjohtaja

