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JARDno-2017-358
Usva-, Päivä- ja Ruskopolun puistot rakentaminen / hankinta
Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Usva-, Päivä- ja Ruskopolun puistojen
rakentamisurakan. Ruskopolun puistosta on pyydetty tarjoushinta optiona.
Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta
julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus (ilmoituksen
numero 2017-010397) Hilma-julkaisujärjestelmässä 24.4.2017. Tarjouspyyntö
on liitteenä. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintaan lisäkysymyksiä
3.5.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä lisäkysymyksiä ei
saaapunut.
Määräaikaan 12.5.2017 klo 11.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat
tarjoajat:
1.
2.
3.
4.

Sassenita Oy
Viherpojat Oy
VM Suomalainen Oy
VRJ Etelä-Suomi Oy

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan kuudessa
vaiheessa.
1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen
sopimuksen allekirjoittamisella.
Tarjoajien soveltuvuus
Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että
tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut
soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset.
Suoritetussa soveltuvuuden vertailussa hankintayksikkö totesi Sassenita
Oy:n tarjouksen olevan tarjouspyynnön vastainen, tarjouspyynnön liite 1,
kohta 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne ehto 2.1 Pääurakoitsijan
edellisen tilikauden liikevaihdon tulee olla yli yksi (1) miljoonaa euroa. Sassenita
Oy ei täyttänyt soveltuvuusvaatimusta ja tarjous hylättiin. (Laki julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397) 83 § Ehdokkaiden
ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:
Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia
vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.
Soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
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Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten
muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja
tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien
tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.
Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on halvin kokonaishinta. Suoritetun
hintavertailun perusteella rakentamisurakan halvimman kokonaishintaisen
tarjouksen jätti Viherpojat Oy 214 000 euroa (alv 0%) ja Ruskopolun puisto
optiona 58 000,00 euroa ( alv 0%).

Taloudelliset vaikutukset
Viherpojat Oy kokonaishintainen tarjous on 214 00,00 euroa (alv 0 %) ja
Ruskopolun puisto optiona 58 000,00 euroa (alv 0%). Tarjoushinnat ovat
liitteessä.
Määräraha on varattu vuoden 2017 investointiohjelmassa.
Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 10.3.2017 § 11, jonka
mukaan kaupunkitekniikanjohtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0%)
hankinnasta.
Päätös
Päätän valita Usva- ja Päiväpolkujen puistojen rakentamisurakan toteuttajaksi
Viherpojat Oy kokonaishintaan 214 000,00 euroa (alv 0 %). Option (Ruskopolun
puiston ) käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös.
Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat
sen allekirjoittaneet. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tarkistetaan ennen
urakkasopimuksen allekirjoittamista.
Kustannuksista 95% 203 300,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investoinikohteelle
18693001 / 18630410.
ja 5% 10 700,00 euroa (alv0%) 18693001 / 18630410 / 18660802.
Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja
tilausviite 186 8500.
Tiedoksi
kirjaamopalvelut@jarvenpaa.fi, Järvenpään kaupunki talouspalvelut, Olli Keto
Tokoi, Ari Kaunisto, Kaarina Laine, Janne Arponen, Marja-Liisa Tiensuu, Henri
Soukko Sassenita Oy, Anssi Koskela Viherpojat Oy, Kari Kivelä VMSuomalainen
Oy, Jyrki Kangas VRJ Etelä-Suomi Oy
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Allekirjoitus

kaupunkitekniikanjohtaja Kaarina Laine

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2)
1.6.2017 alkaen.
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Hallintovalitus
§2
Hallintovalitus
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä
tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat
ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
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Hankintayksikön yhteystiedot:
Järvenpään kaupunki
PL 41, 04401 Järvenpää
käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen
määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä
valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella
voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan
tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta,
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 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 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa tai 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun
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sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei suorahankintaa tai sopimusmuutosta koskevaa ilmoitusta ole julkaistu,
suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen
sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä
valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvaan
hankintapäätökseen tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun osalta valituskirjelmässä on esitettävä,
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä
asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, mikäli asiakirjasta käy ilmi
riittävät tiedot lähettäjästä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Järvenpää
Kaupunkitekniikan johtaja
Hankintapäätös

Viranhaltijapäätös
23.05.2017

7 (7)
§2

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä
valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin
avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Posti- ja käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

