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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Korjaamon toimintojen kehittämistä koskeva konsulttipalvelu
TRE:7546/02.07.01/2019
Lisätietoja päätöksestä
Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätän, että TKL tekee KPMG Oy Ab:n kanssa korjaamon toimintojen
kehittämistä koskevan konsulttityösopimuksen tarjottuun 19.296 euron
kattohintaan.
Perustelut
TKL pyysi tarjousta hankintarajat alittavasta korjaamon toimintojen
kehittämistä koskevasta konsulttityöstä yhteensä kahdeksalta eri taholta,
jotka edustivat Tampereen kaupungin sopimuskonsulttitahoja sekä
joukkoliikenteen parissa työskenteleviä yrittäjiä.
Tarjouspyynnössä edellytettiin konsultin selvittävän keinoja tehostaa TKL:
n korjaamon toimintaa, parantaa operatiivista esimiestyötä ja johtamista,
sekä kohentaa korjaamotoiminnan tuottavuutta. Tarjouksesta tuli käydä
ilmi alustava suunnitelma tehtävästä selvityksestä, konsulttityön
tuntihinta ja kattohinta tehtävälle selvitystyölle sekä referenssejä
tehdyistä vastaavista töistä.
Määräaikaan 25.10.2019 mennessä neljä tarjoajaa lähetti tarjouksen.
Tarjoukset käsiteltiin TKL:n johtoryhmässä 15.11.2019. Huomioiden
tarjousten sisällön kattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden johtoryhmä
päätyi yksimielisesti esittämään täsmentävää hankintakeskustelua KPMG
Oy Ab:n kanssa.
TKL:n toimitusjohtajan ja korjaamotoiminnoista vastaavan
kalustopäällikön yhdessä kyseisen tarjoajan kanssa käymien
neuvottelujen perusteella nähtiin perustelluksi tilata konsulttityö KPMG
Oy Ab:lta.
Tiedoksi
KPMG Oy Ab, MDI Public Oy, BroadScope Oy, Jari Paulamäki
Allekirjoitus
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Oikaisuvaatimus
§ 38
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi
lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Oikaisuviranomainen
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn
hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
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asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

