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1532/2011
Lag
om ändring av lagen om offentlig upphandling
Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 7, 83 och 106 §, av dem 83 och 106 §
sådana de lyder i lag 321/2010, som följer:
7§
Allmänna undantag från tillämpningsområdet i fråga om upphandling
Denna lag tillämpas inte på sådan upphandling som avses i 5 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011)
och inte heller på upphandling som enligt 6 §
2 mom., 7 § 1 mom. eller 8 eller 13 § i den
lagen står utanför dess tillämpningsområde.
Denna lag tillämpas inte heller på upphandling
1) som omfattas av sekretess eller vars
genomförande förutsätter särskilda säkerhetsåtgärder som grundar sig på lag,
2) som omfattas av andra förfaranderegler
och som görs
a) i enlighet med ett internationellt avtal
som ingåtts mellan Finland och ett eller flera
tredjeländer och som omfattar varor eller
byggentreprenader för genomförande eller utnyttjande av en byggentreprenad som är gemensam för de undertecknande staterna eller
tjänster för genomförande eller utnyttjande av
ett projekt som är gemensamt för de undertecknande staterna,

b) i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande, eller
c) i enlighet med ett internationellt avtal
som ingåtts i samband med stationering av
trupper och som gäller företag i någon av
Europeiska unionens medlemsstater eller ett
tredjeland.
Med avvikelse från bestämmelserna i 2
mom. 2 punkten underpunkt a tillämpas lagen dock på utrikesförvaltningens upphandlingar, när de grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.
83 §
Tillämpningen av en upphandlingsrättelse på
andra upphandlingar
Upphandlingsrättelseförfarandet tillämpas
även på sådan rättelse av den upphandlande
enhetens beslut eller andra avgöranden i upphandlingsförfarandet som denna lag inte annars tilllämpas på. Ett beslut som fattas med
anledning av en sådan upphandlingsrättelse
får inte överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen.
Bestämmelser om upphandlingsrättelse vid
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försvars- och säkerhetsupphandling finns i
lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
106 §
Verkställighet av beslut
Ett beslut av marknadsdomstolen ska iakttas även om besvär anförts, om inte högsta
förvaltningsdomstolen bestämmer något an-

nat. Marknadsdomstolens beslut om en påföljd som avses i 94 § 1 mom. 4—7 punkten
kan dock verkställas endast med stöd av ett
lagakraftvunnet beslut.
Rättsregistercentralen sörjer för att beslutet
om påföljdsavgift verkställs. Centralen ska
underrättas om marknadsdomstolens och
högsta förvaltningsdomstolens beslut om påföljdsavgifter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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