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527/02.08.00/2020
[Sähköbussien
latauspalvelun hankinta
(Helsinki ja Vantaa)]

§ 79/2021
Sähköbussien latauspalvelun tilaaminen Mellunmäkeen
Päätös

Päätän tilata sähköbussien latauspalvelun Mellunmäen kohteeseen Destian
Oy:n 18.6.2021 tarjouksen mukaisesti.
Tilauksen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 8 550 euroa kuukaudessa
(ilman arvonlisäveroa).

Perustelut

HSL ja Destia Oy ovat HSL:n hallituksen hankintapäätöksen 29.4.2020 § 80
mukaisesti solmineet hankintasopimuksen sähköbussien latauspalvelun
hankinnasta Helsingin alueelle. Palvelun mahdollinen laajentaminen uusiin
kohteisiin Helsingissä on otettu huomioon kilpailutetun hankinnan arvossa.
Sopimuksen mukaan HSL päättää palvelun tilaamisesta erikseen
tarvitsemiinsa kohteisiin. Sopimuksen mukaan 31.12.2020 jälkeen tehdyissä
tilauksissa palveluntuottajalla on oikeus hinnoitella palvelu uudestaan sen
hetkisen hintatason mukaisesti, jonka vuoksi tilaaja pyytää palveluntuottajalta
erillisen tarjouksen kohteesta ja päättää vasta sen jälkeen tilauksen
tekemisestä.
Mellunmäen kohteen latauspalvelu otetaan käyttöön 15.8.2022. Sopimus on
voimassa seitsemän vuotta palvelun käyttöönotosta lukien, jonka jälkeen
tilaaja ja palveluntuottaja voivat sopia sopimuskauden jatkamisesta enintään
kolmen vuoden mittaisella optiokaudella
Latauspalvelun tilaaminen uuteen kohteeseen on erityisalojen hankintalain
(1398/2016) 124 §:n 2 momentin 1) kohdan mukainen sallittu sopimusmuutos,
joka perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankintaasiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin
ehtoihin.
Uutta latauspalvelun kohdetta koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä,
vaan erillisellä hankintasopimuksen liitteellä.

Päätöksen tekijä

Nykänen Mika
toimitusjohtaja
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

hankepäällikkö Ville Uusi-Rauva, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tiliöinti

910

Tiedoksianto

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti 20.8.2021.
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Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi 20.8.202
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Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto
Tämä päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökseen ei saa hakea
muutosta (kuntalaki 136 §).

