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Laki
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista annetun lain (349/2007) 4 §:n 16 ja 17 kohta,
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 24 ja 63 §, sellaisena kuin niistä on 63 § laissa 322/2010,
sekä
lisätään lakiin uusi 58 a § seuraavasti:
1§
Tarkoitus ja soveltamisala
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
on kilpailutettava jäljempänä 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävät hankintansa
siten kuin tässä laissa säädetään. Sähköisistä
hankintamenettelyistä säädetään lisäksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
annetussa
laissa
(698/2011).
— — — — — — — — — — — — —

4 §:n 10—12 kohdassa määriteltyjä avointa
menettelyä, rajoitettua menettelyä tai neuvottelumenettelyä. Tarjouskilpailu voidaan käynnistää myös ilmoittamalla siitä kausi-ilmoituksella tai ilmoituksella toimittajarekisterin käytöstä. Tämän lain 4 §:n 13 kohdassa määriteltyä suorahankintaa voidaan käyttää vain sen
käyttämiselle asetettujen edellytysten täyttyessä. Lisäksi hankintayksikkö voi järjestää
4 §:n 15 kohdan mukaisen suunnittelukilpailun. Hankinnassa voidaan käyttää myös sähköisiä hankintamenettelyjä.
58 a §

24 §

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Hankintamenettelyt

Hankintamenettely voidaan keskeyttää
vain todellisesta ja perustellusta syystä.
Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä 58 §:ssä
säädetään hankintaa koskevasta päätöksestä.

Hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaroita tai liitteessä A lueteltuja palveluita taikka
toteuttaa rakennushankkeen, on käytettävä
HE 182/2010
TaVM 48/2010
EV 347/2010
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63 §
Poikkeukset odotusajan noudattamisesta

Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos:
1) hankintasopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan
kanssa eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä

muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa;
2) sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella tehtävää hankintaa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.
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