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Voimaantulo 1.2.2011
Kaupunginhallitus 31.1.2011

Kalajoen kaupungin hankintaohje 1.2.2011 alkaen
Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista (L348/2007,
muutettu 30.4.2010 321/2010) eli hankintalakia, sekä täydentävää asetusta (VnA 614/2007, muutettu 6.5.2010 331/2010).
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskee ns. erityisalojen hankintalaki (L349/2007,
muutettu 30.4.2010 322/2010).

Kalajoen kaupungissa noudatettavat hankintaohjeet koostuvat tästä ohjeesta ja liitteenä 1 olevasta Suomen Kuntaliiton julkaisusta ”Kuntien
yleiset hankintaohjeet 2010”. Kuntaliiton yleisissä hankintaohjeissa on kuvattu kattavasti kunnallisissa hankinnoissa lain perusteella noudatettavat
yleiset periaatteet ja menettelytavat.

Tässä ohjeessa on kuvattu joitakin hankintatoiminnan kannalta keskeisiä asioita, joita on noudatettava hankintoja kilpailutettaessa. Tässä
ohjeessa ei käsitellä erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvia hankintoja.
Säätämällä kansalliset kynnysarvot ja jättämällä kansallisten kynnysarvojen alittavat hankinnat hankintalainsäädännön soveltamisalan
ulkopuolelle on pyritty yksinkertaistamaan hankintamenettelyjä sekä vähentämään hallinnollisia kustannuksia pienissä hankinnoissa.

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Hankintaohje ohjeistaa sekä tavara- että palveluhankinnat. Erityisalojen hankinnoissa, kuten vesi- ja energiahuollon verkostohankkeissa
noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Hankintaohjetta sovelletaan myös kohdassa 10. mainituissa Kalajoen kaupungin koskevissa
yhteishankinnoissa.

Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.
Tarjoajaehdokkaita ja tarjouksentekijöitä on kohdeltava sekä saatuja tarjouksia on käsiteltävä näiden periaatteiden mukaisesti hankintaprosessin
eri vaiheissa. Kalajoen kaupungin suorissa hankinnoissa on varmistettava, aina kun se on perusteltua ja mahdollista, että myös aloittavilla
yrityksillä, pk-yrityksillä ja paikkakunnan yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

Käytännön hankintatoiminnassa noudatetaan ja painotetaan kuntien yleisissä hankintaohjeissa olevia julkisen sektorin hyvän hankintatavan
periaatteita.

Lähtökohtana on kustannustietous ja toiminnallisuuden tavoittelu.

Hankintalain piiriin kuuluvat hankinnat
Hankintalakia tulee noudattaa kaikissa EU kynnysarvon ja kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
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1. Hankintojen ryhmäjako

1.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon (30 000 € ilman arvonlisäveroa, 100.000 euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen sekä
koulutus- ja työvoimapalvelujen hankinnat ja 150.000 euron rakennusurakkahankinnat) alittavia tavaroiden ja palvelujen hankintoja. Ne eivät kuulu
hankintalain piiriin.

Kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa ja hyödyntää olemassa olevat kilpailuolosuhteet.

Pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, mutta niitä toteutettaessa tulee noudattaa muun lainsäädännön velvoitteita ja hyvää
hallintotapaa. Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden sekä
suhteellisuuden periaatteita. Tarjouksentekijöitä on kohdeltava ja saatuja tarjouksia käsiteltävä näiden periaatteiden mukaisesti myös
pienhankinnoissa. Menettelytavat pienhankintojen kilpailuttamisessa voivat olla vapaamuotoisempia ja joustavampia kuin kansallisen
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Järjestettäessä tarjouskilpailua pienhankinnasta, tulee menettelytapa ja tarjouskilpailun laajuus suhteuttaa
hankinnan suuruuteen ja kilpailuttamisen kautta saavutettavissa olevaan hyötyyn.

Hanketoiminnan rahoitusta säätelevässä Valtioneuvoston asetuksessa 1695/2009 todetaan 26 §:ssä (Tuen käyttöä koskevat ehdot) että, jos
hankkeessa tehtävään hankintaan ei ole sovellettava hankintalakia, tuen saajan on kuitenkin osoitettava, että hankinnasta aiheutuva kustannus
on kohtuullinen esittämällä selvitys siitä, että kustannus perustuu tavanomaiseen hintatasoon. Tällä tarkoitetaan kaikkia hankintoja niiden arvosta
riippumatta, joten selvitysvelvollisuus koskee myös pienhankintoja.

Pienhankinnoissa tavarat, asiantuntijapalvelut ja muut palvelut kilpailutetaan noudattaen seuraavia euromääräisiä rajoja, myös samoja periaatteita
sovelletaan alle 100.000 euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen sekä koulutus- ja työvoimapalvelujen hankintoihin ja alle 150.000 euron
rakennusurakkahankintoihin.

1.1.1. Yli 5.000 euron, mutta alle 30.000 euron hankinnat

Jos pienhankinnan arvo on yli 5 000 € mutta alle kansallisen kynnysarvon, pyydetään tarjoukset kirjallisena vähintään 3 – 5 toimittajalta.
Tarjouspyynnössä tulee olla kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä hankinnan kannalta. Tarjouksista tehdään riittävä vertailu ja valinta tapahtuu
pääsääntöisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden tai halvimman hinnan perusteella. Hankinnasta tehdään päätös, josta käy ilmi
hankintamenettely, valinnan perustelut, hinta ja päätös. Päätös lähetetään tiedoksi kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintamenettelyn
eri vaiheet dokumentoidaan asianmukaisesti myös pienhankintoja tehtäessä.

1.1.2. alle 5.000 euron hankinnat

Jos pienhankinnan arvo on alle 5 000 €, riittää, että varmistetaan kustannusten kohtuullisuus hintavertailulla. Pyydetään tarjouksia puhelimitse tai
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sähköpostitse. Kirjataan saadut tarjoukset ja hankintapäätös perusteluineen hankkeen asiakirjoihin liitettäväksi. Hintavertailuissa voidaan käyttää
myös esim. verkkokauppojen päivähintoja.

Hanketoiminnassa noudatetaan hanketta säätelevää ohjetta.

1.2. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat
* 30.000 euron tavara- ja palveluhankinnat
* 100 000 euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen sekä koulutus- ja työvoimapalvelujen hankinnat
* 150 000 euron rakennusurakkahankinnat

1.3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
* 193.000 euron tavarat ja palvelut
* 4.845.000 euron rakennusurakka hankinnat

1.4. Erityisalojen hankinnat
* mm. vesi- ja energialaitosten verkostohankkeet

1.4.1. Erityisalojen EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat

* 387.000 euroa tavara- ja palveluhankinnat
* 4.845.000 euroa rakennusurakoita koskevat hankinnat
* kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sovelletaan erityisalojen hankintalakia

1.4.2. Erityisalojen EU- kynnysarvot alittavat hankinnat

* sovelletaan Kalajoen kaupungin hankintaohjetta (kohdat 1.1. ja 1.2.)

Hankintaa ei saa pilkkoa keinotekoisesti hankintalain mukaisen kilpailutusmenettelyn välttämiseksi.

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa ottaen
huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot (L348, 17 §)
Lisäpalvelujen kokonaisarvo voi olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta (L 348, 28 §).

2. Tarjouspyyntö ja sen sisältö
Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asiakirja. Tarjouspyynnön laatimiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa myös siksi, että tarjouspyyntö on
lopullinen eikä siinä esitetyistä edellytyksistä yleensä voida poiketa. Tarjouspyynnössä pyydetään toimittajia esittämään kirjallisesti ja
määräaikaan mennessä tarjouksensa.

Tarjouspyynnön tarkoituksena on hankinnan kohteen ja sen toteuttamiseen liittyvien seikkojen kuvaaminen siten, että sen perusteella saadaan
lopullisia, yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia, joiden perusteella tarjouksia voidaan tasapuolisesti vertailla.

Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selvästi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia
tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia esittämään kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa
(L348/2007, 40§).

Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien
vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin (L348/2007, 72 §).
Vertailuperusteet painoarvoineen on mainittava tarjouspyynnössä, joilla tiedoilla myös vertailut on tehtävä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja
toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea,
huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia (L348/2007, 62 §).

3. HANKINTAMENETTELYT

3.1 Hankintalain mukaisia hankintamenettelyjä
Hankintalain mukaisia hankintamenettelyjä ovat mm. seuraavat:
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AVOIN MENETTELY
Avoimessa menettelyssä julkaistaan hankinnasta hankintailmoitus ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

RAJOITETTU MENETTELY
Rajoitetussa menettelyssä julkaistaan hankintailmoitus, johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; ainoastaan hankintayksikön
valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen.

NEUVOTTELUMENETTELY
Neuvottelumenettelyssä julkaistaan hankintailmoitus, johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; hankintayksikkö neuvottelee
hankintasopimuksenehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.
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HANKINTA ILMAN KILPAILUTUSTA (SUORAHANKINTA)
Hankinta ilman kilpailua eli suora hankinta on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Nämä tapaukset on lueteltu hankintalaissa (L348/2007, 27
§). Sen mukaan suora hankinta on mahdollinen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
- tarjouspyyntömenettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia
- hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä johtuva äärimmäinen kiire (esim. sairaalan keskeisen atk-järjestelmän
rikkoutuminen)

Suorahankinnassa tehdään hankintapäätös yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. Suorahankinnan perustelut dokumentoidaan.

Suora hankinta on erotettava tilauksista, joita tehdään kilpailutettujen sopimusten puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen sopimusten
täytäntöön panemista eikä itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia päätöksiä.

PUITESOPIMUKSET JA PUITEJÄRJESTELYT
Raamisopimuksia, joiden kaikki ehdot eivät ole selvillä kilpailuttamisen aikana. On yhden tai usean toimittajan välinen sopimus, sopimusjakson
ollessa enintään neljä vuotta.
Hankintamenettelynä käytetään ensisijaisesti avointa tai rajoitettua hankintamenettelyä.

3.2. Pienhankintojen kilpailuttamismenettelyt
Pienhankinnoissa voidaan käyttää kevyttä rajoitettua menettelyä, avointa menettelyä tai kevyttä neuvottelumenettelyä hankintatilanteesta
riippuen.

KEVYT RAJOITETTU MENETTELY
Menettelyssä pyydetään tarjouksia potentiaalisiksi arvioiduilta tai etukäteen hyviksi ja luotettaviksi tiedetyiltä toimittajilta. Hankintaprosessi
pääpiirteissään:

1. Hankinnan kohteen määrittely
2. Sopivien tarjoajien valinta (vähintään 3-5 palvelu- tai tavarantoimittajaa)
- hankintayksikön markkinatiedon perusteella
- täydentävä kevyt markkinakartoitus, mikäli markkinatietoa ei ole
3. Tarjouspyyntöjen lähettäminen soveltuville toimittajille
- jos valintaperusteena käytetään hinnan lisäksi myös muita tekijöitä, ne on esitettävä tarjouspyynnössä
- tarjousasiakirjat voidaan toimittaa ja vastaanottaa sähköpostilla
4. Tarjouksen tekemiselle varattava riittävä aika (vähintään 14 pv)
5. Tarjousten vertailu
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- tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja perusteita käyttäen
- tarjousten vertailu dokumentoidaan
6. Hankintapäätös
- kirjallinen, perusteltu hankintapäätös
- tieto asianosaisille muutoksenhakuohjeineen (hankintaoikaisu, kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen)
7. Sopimus / tilaus
- pienhankinnoissa erillinen sopimus ei ole pakollinen, tarve harkitaan tapauskohtaisesti

AVOIN MENETTELY
Avointa menettelyä käytetään tilanteissa, joissa hankintayksiköllä ei ole lainkaan tai riittävässä määrin tietoa tarjoajista ja markkinoista.
Hankintaprosessi pääpiirteissään:

1. Hankinnan kohteen määrittely
2. Hankinnasta ilmoittaminen (HILMA, sanomalehti, Internet-sivut tms.)
- noudatettava suhteellisuuden periaatetta ilmoitettaessa
3. Tarjouspyyntöjen lähettäminen
- tarjouspyynnöt lähetetään tiedossa oleville ja niille tarjoajille jotka sitä ilmoituksen perusteella pyytävät
- tarjoajia koskevat vaatimukset (kelpoisuusehdot) esitetään tarjouspyynnössä
- jos valintaperusteena käytetään hinnan lisäksi myös muita tekijöitä, ne on esitettävä tarjouspyynnössä
- tarjousasiakirjat voidaan toimittaa sähköpostilla
4. Tarjousten tekeminen
- varattava riittävä aika (vähintään 14 pv), voidaan pyytää sähköpostilla viralliseen osoitteeseen
5. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten vertailu
- tarjoajia arvioidaan ilmoitettuja soveltuvuusperusteita käyttäen
- tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja perusteita käyttäen
- tarjousten vertailu dokumentoidaan
6. Hankintapäätös
- kirjallinen, perusteltu päätös
- tieto asianosaisille muutoksenhakuohjeineen (hankintaoikaisu, kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen)
7. Sopimus / tilaus
- pienhankinnoissa erillinen sopimus ei ole pakollinen, tarve harkitaan tapauskohtaisesti

KEVYT NEUVOTTELUMENETTELY
Pienhankinnoissa voidaan käyttää kevyttä neuvottelumenettelyä tilanteissa, kun hankintatarpeen ratkaisemiseksi löytyy vaihtoehtoja ja hankinta
on toteutettava nopealla aikataululla. Hankintaprosessi pääpiirteissään:

- Määritellään tarve ja hankintaan liittyvät tavoitteet neuvottelujen pohjaksi
- Suoritetaan tarvittaessa kevyt markkinakartoitus
- Käydään neuvottelut hankinnan toteuttamisesta esim. puhelimitse ja sähköpostitse (vähintään kolmen soveltuvan toimittajan kanssa),
tarvittaessa lähetetään tarjoajille kirjallinen tarjouspyyntö
- Tarjoajilta saadut tiedot dokumentoidaan:

- kilpailuttava organisaatio ja hankinnasta vastaava henkilö
- tarjoava yritys ja sen yhteyshenkilö
- kontaktipäivä
- tarjottu tuote tai palveluratkaisu
- tarjottu hinta
- yhteenveto tarjotuista ratkaisuista (tarjousten vertailu)

- Perusteltu hankintapäätös kirjallisena

- tieto asianosaisille muutoksenhakuohjeineen (hankintaoikaisu, kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen)

SUORA OSTO JA VÄHÄINEN PIENHANKINTA
Kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta voidaan erityistapauksissa toteuttaa ilman tarjouskilpailua (suora osto) mikäli:
- tiedetään, että vain yksi tarjoaja pystyy toteuttamaan kyseisen hankinnan
- hankinnalla on erityinen kiire

Vähäinen pienhankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta, suorana ostona, mikäli kevyestäkin kilpailuttamisesta aiheutuvien työ- ja muiden
kustannusten arvioidaan ylittävän saavutettavissa olevan taloudellisen hyödyn.

Suora osto pienhankinnoissa ei ole sama asia kuin kynnysarvon ylittävissä hankintalain mukainen suorahankinta, jonka käytölle on säädetty omat
perusteet.

4. Tarjouspyyntöjen julkaiseminen
Kaikilla toimittajilla on oltava mahdollisuus saada riittävä tieto hankinnasta ja osallistua tarjouskilpailuun. Kansallisen kynnysarvon ylittävistä
hankinnoista on ilmoitettava valtakunnallisella julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA), . Kansallisen www.hankintailmoitukset.fi
kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoitusmenettelyistä on kerrottu valtioneuvoston asetuksen 614/2007 2 luvussa (4§ - 6§).

EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoitusmenettelyistä on kerrottu Valtioneuvoston asetuksen 614/2007 3 luvussa (7§ - 17§).

http://www.hankintailmoitukset.fi
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Kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan myös Kalajoen kaupungin kotisivulla . www.kalajoki.fi

Palveluostojen kilpailutukset ilmoitetaan tarpeen mukaan paikallislehdissä sekä muissa lehdissä.

Tarjouspyynnön julkistamisessa tulee ottaa huomioon valitun tarjousmenettelyn (avoin, rajoitettu tai neuvottelumenettely) hankintalain mukaiset
toimintatavat.

Pienhankinnoissa ei ole ilmoitusvelvollisuutta HILMA:ssa. Pienhankintojen tarjouspyyntö julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus päivittää vuosittain alueen yritysrekisterin yrityskohtaiset tiedot, joten potentiaalisia tavarantoimittajia tai
palveluntuottajia voi etsiä myös rekisterin kautta. Rekisteri löytyy kaupungin internet-sivuilta kohdasta yrittäjä => yritysrekisteri tai suoraan
nettiosoitteesta . Yrityspalvelukeskuksen työntekijät avustavat tarvittaessa yritysrekisterin käytössä taihttp://yrityshaku.kalajoki.fi/haku/
yritystietojen etsimisessä.

Sähköpostitse pyydettävät vastaukset lähetettävä kunnan viralliseen osoitteeseen kalajoen. . kaupunki@kalajoki.fi

5. Tarjousten käsittely
Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina, toimenpide merkitään avauspöytäkirjaan.

Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään ja ilmoitetaan tarjoajalle

Tarjousten vertailu suoritetaan tasapuolisesti ja riittävässä laajuudessa

Tarjousten dokumentointi:

• tarjouspyyntö
• tarjoukset
• avauspöytäkirja
• tarjousvertailu perusteluineen
• hankintapäätös

6. Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano
Hankintapäätökseen tulee liittää valitusosoitus, hankintayksikön yhteystieto hankintalain 88 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta varten sekä oikaisuohje
(L321/2010 ,74 §).

Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus
(L321/2010 ,76 §).

Hankintapäätös tehdään hallintosäännön puitteissa ja kirjataan viranomaispäätöksiin.

Valitusajan umpeuduttua varmistetaan markkinaoikeudelta, onko päätöksestä tehty valituksia.

Kynnysarvot ylittävistä hankinnoista lähetetään kaikille tarjousvertailussa mukana oleville tarjoajille hankintapäätösasiakirjat ja
muutoksenhakuohjeet.

Kynnysarvon alittavia hankintoja koskeviin päätöksiin liitetään oikaisuvaatimusosoitus.

Kynnysarvon ylittäneistä kilpailutuksista valintapäätös ilmoitetaan myös viralliseen lehteen.

7. Asiakirjojen julkisuus ja nähtävänä pitäminen

Hankintaa koskevien asiakirjojen laatimisessa on noudatettava yleisten asiakirjojen julkisuudesta annettuja säännöksiä

Tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu

Hankintaa, urakkaa ja tarjousasiakirjan käsittelyä varten laaditut selvitykset ovat yleisölle julkisia, kun sopimus on allekirjoitettu.

Asianosaiselle ne ovat julkisia, kun hankintapäätös on tehty

Kirjallisena tehdyt hankintapäätökset perusteluineen on pidettävä julkisesti nähtävänä ja niistä on tiedotettava kuntalain ja hankintalain
edellyttämällä tavalla

http://www.kalajoki.fi
http://yrityshaku.kalajoki.fi/haku/
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8. Hankintasopimus
Tehdään kirjallisena ja allekirjoitettuna hankinnan saavutettua lainvoiman.

Viimeistään hankintapäätöksen tiedoksiannossa on suositeltavaa ilmoittaa, että hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan myöhemmin
kirjallisena tehtävällä sopimuksella odotusajan umpeuduttua. Maininta voidaan ottaa myös tarjouspyyntöön.

9. Hankinnan dokumentointi ja seuranta
Hankinta-asiakirjat dokumentoidaan arkistosäännön mukaisesti.

Hankinnan toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa reklamoida puutteista.

Hankintaan liittyvät asiakirjat säilytetään 10 vuotta takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta. EU-hankkeisiin liittyvien asiakirjojen
säilytysaika on 10 vuotta sen suunnitelmakauden päättymisestä, jonka aikana viimeinen avustuserä on maksettu. Rauenneen tarjouskilpailun
asiakirjat voi hävittää kahden vuoden kuluttua.

10. Yhteishankintaorganisaatio
Kalajoen kaupunki on mukana seuraavissa yhteishankintaorganisaatioissa:

* Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintarengas
* Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintarengas
* Kalajokilaakson hankintarengas seutukunnallinen matkapuhelin palveluidenhankinta
* Sähkön hankinta rengas (Kalajoki, Merijärvi, Oululainen, Ylivieska, Alavieska, Sievi)
* Kalajokilaakson hankintarengas (ruokahuolto ja siivousvälineet, tarvikkeet ja aineet)

11. Erinäiset muut määräykset
Esteellisyydestä hankinta-asioissa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa.

Hankintaohjeiden noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan toimielin päättää hankinnoista ja sopimuksen tekemisestä kaupungin puolesta talousarvioon merkityn
määrärahan puitteissa, sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta siltä osin, kun tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle.
Kaupunginhallitus antaa toimielimille kaupungin yleiset hankintaohjeet. Talousarvion sito13 vuusmääräyksissä ja täytäntöönpano-ohjeissa
voidaan antaa tarkempia määräyksiä hankinnoista.

Liite 1: Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010,
Linkki ohjeisiin löytyy osoitteesta:  > lakiasiat >julkiset hankinnat >mallit, ohjeet, selvitykset > osio julkaisusta Kuntien yleisetwww.kunnat.net
hankintaohjeet 2010

Lainsäädäntö
Linkki hankintalainsäädäntöön löytyy osoitteesta:  > lakiasiat >julkiset hankinnat > lainsäädäntöwww.kunnat.net

Tarjouspyyntömallit
Linkki tarjouspyyntimalleihin löytyy osoitteesta:  > lakiasiat >julkiset hankinnat > tarjouspyyntömallitwww.kunnat.net

Liite 2
USEIN KYSYTTYÄ HANKINNOISTA

Milloin hankintalakia pitää noudattaa?
Hankintalakia pitää noudattaa aina, kun hankintalain mukainen hankintayksikkö tekee kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan

Voiko hankintaa jatkaa suoraan aikaisemman toimittajan kanssa?
Aikaisemmalla sopimussuhteella ei voida perustella suorahankinnan käyttöä.

Hinnan painoarvo?
Hankintayksikkö päättää, tehdäänkö hankinta halvimman hinnan vai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Valintaperuste tulee ilmoittaa
hankintailmoituksessa. Jos valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, on kaikki sen vertailuperusteet mainittava joko ilmoituksessa tai
tarjouspyynnössä. Ellei vertailuperusteita ole viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettu, oletetaan, että valinta suoritetaan halvimman hinnan
perusteella.

Hinta ei voi olla julkisissa hankinnoissa painoarvoltaan merkityksetön. Mitä tärkeämpää hankinnassa on tietyn laatutason ja toimintavarmuuden
ylläpitäminen, sitä vähemmälle hinnan painoarvo voi kuitenkin jäädä. Hinnalle annettuun painoarvoon voidaan puuttua vain, jos menettely on
hankittavan tuotteen tai palvelun luonne huomioon ottaen syrjivää. Hankintayksiköllä on oikeus valita valinnan perusteet.

http://www.kunnat.net
http://www.kunnat.net
http://www.kunnat.net
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Voiko hankinnan kohteen määritellä mainitsemalla tietyn valmistajan tai tavaramerkin?
Hankinnan kohdetta määriteltäessä ei teknisissä eritelmissä saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita.

Niissä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus
suosii tai syrjii tiettyjä tavaroita tai tarjoajia. Tällainen viittaus on mahdollista vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän
täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Tällöin viittaukseen on liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”.

Voidaanko tarjouspyyntöasiakirjoista periä maksua?
Tarjouspyyntöä koskevan maksun tarkoituksena ei ole hankintayksikön normaalien tarjousasiakirjojen laatimiseen liittyvien työkustannusten tai
tavanomaisten materiaalikustannusten kattaminen, eikä maksua tulisi pääsääntöisesti pyytää.

Tarjouspyyntöasiakirjoista voidaan kuitenkin periä kohtuullinen summa kopiointi- ym. kulujen kattamiseksi. Maksun pyytäminen on oikeutettua
lähinnä tarjouspyyntöasiakirjojen ollessa erityisen laajoja tai sisältäessä sellaista aineistoa, kuten piirustuksia tai näytteitä, jonka toimittamisesta
aiheutuu erityisiä kustannuksia. Maksujen on oltava kohtuulliset suhteessa asiakirjojen laajuuteen ja hankinnan arvoon. Maksuja voidaan periä
myös siten, että maksu palautetaan niille yrityksille, jotka lopulta tekevät tarjouksen. Maksuja koskevasta menettelystä tulisi ilmoittaa
tarjouspyyntöä pyytäville
toimittajille ennakkoon.

Saako tarjouspyynnöt lähettää suoraan potentiaalisille tarjoajille?
Hankinnasta on aina kansallisen kynnysarvon ylittyessä tehtävä hankintailmoitus. Tarjouspyyntöjä voi ja kannattaakin avoimessa menettelyssä
lähettää ilmoittamisen lisäksi hyväksi havaitsemilleen ehdokkaille - mutta niitä ei saa lähettää ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

Voiko tarjoajalta edellyttää, että hänellä on aikaisempaa kokemusta hankinnan alalta?
Voi, jos se on hankinnan kohteen kannalta oleellista. Mikäli uudet tarjoajat ilman kokemusta eivät ehdottomasti voi tulla kysymykseen, voidaan
kokemusta edellyttää. Kyse on tapauskohtaista tarjoajan soveltuvuuden arvioinnista.

EU-hankinnoissa hankintayksikkö voi pyytää näyttöä toimittajalta aikaisemmasta kokemuksesta esim. referenssien muodossa rakennusurakoiden
osalta enintään viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista sekä tavara- ja palveluhankintojen osalta enintään
viimeksi kuluneen kolmen vuoden tärkeimmistä toimituksista.

Mikä on HILMA?
EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ja kansallisista hankinnoista on julkaistava hankintailmoitus sähköisessä HILMAjärjestelmässä (www.hank

) Ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi, mutta hankintayksikkö voi halutessaan laatia hankintailmoituksenintailmoitukset.fi
myös muilla kielillä.

Suomessa ilmoitusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Edita Publishing Oy, joka lähettää EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset edelleen Euroopan
unionin virallisten julkaisujen toimistoon, joka puolestaan julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja TED – tietokannassa (Tenders
Electronic Daily).

HILMA:ssa ( ) löytyy tarkempaa ohjeistusta hankintojen ilmoitusmenettelystä ja lomakkeiden täyttämisestä.www.hankintailmoitukset.fi

Jos hankintailmoituksessa ilmoitettu eroaa tarjouspyynnöstä, kumpi ratkaisee?
Tilanteessa, jossa tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa mainittua.

Milloin hankintayksikkö voi valita suorahankinnan?
Pääsääntöisesti kaikissa hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Tarjouskilpailua ei tarvitse kuitenkaan
järjestää, mikäli hankintalain mukaiset suorahankinnan edellytykset täyttyvät.

Suorahankinnasta ei julkaista hankintailmoitusta, vaan hankintayksikkö valitsee menettelyyn mukaan yhden tai useamman toimittajan, jonka
kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Suorahankinnan käyttö on aina poikkeuksellista ja sen edellytyksiä tulee tulkita tiukasti. Mikäli on epäselvää, onko suorahankintaan perustetta,
sitä ei tule käyttää. Jos hankintayksikkö on tulkinnut suorahankinnan edellytyksiä virheellisesti ja jättänyt hankintailmoituksen tekemättä, kyseessä
on muotovirhe, joka voi johtaa jopa hankintapäätöksen kumoutumiseen mahdollisessa valitusmenettelyssä.

Ovatko tarjousasiakirjat julkisia?
Tarjouskilpailun tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia, lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia. Kokonaishinta ei ole koskaan liikesalaisuus.
Henkilötietojen julkisuus ratkeaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (ns. julkisuuslain) mukaan. Myös henkilötiedot ovat siten
lähtökohtaisesti julkisia. Niiden antamistapaa on kuitenkin lailla erikseen rajoitettu.

Viranomaisen henkilörekisteristä saa julkisuuslain 16.3 §:n mukaan antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus
tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Ennen henkilötietojen luovutusta on siis selvitettävä, onko tietojen pyytäjällä lain mukaan oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Oikeudesta käsitellä
henkilötietoja säädetään yleislain tasolla henkilötietolaissa. Henkilötietolakia sovelletaan myös muiden tahojen kuin viranomaisten toiminnassa.

Asiakirjajulkisuutta ja henkilötietojen käsittelyä tarkastellaan laajemmin muualla Kunnat.netissä,

Tarjoajilla on oikeus saada selville miten tarjouksia on arvioitu ja vertailtu, ja miten tarjouskilpailu on ratkaistu. Riittävä tiedonanto parantaa
luotettavuutta ja säästää myöhemmiltä kyselyiltä.

Tietojen antaminen heti päätöksenteon jälkeen on viranomaisen harkinnassa. Asiakirjan antamista ei kuitenkaan saa rajoittaa enempää kuin
suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. Hankinta-asiakirjat on annettava viimeistään hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Tieto on pyrittävä antamaan pyydetyssä muodossa. Pyydetyt tiedot on annettava mahdollisimman pian. Pyydetyistä asiakirjoista voidaan periä

http://www.hankintailmoitukset.fi
http://www.hankintailmoitukset.fi
http://www.hankintailmoitukset.fi
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kohtuullinen maksu.

Miten kahdesta tasavertaisesta tarjouksesta valitaan voittaja?
Hankintalaissa ei ole erikseen säädetty siitä, miten hankintayksikön tulisi menetellä, jos saadut tarjoukset ovat täysin samanarvoisia.
Hankintayksikkö voi valita jommankumman samanarvoisista tarjouksista. Päätöstä ei tällöin voi perustella muilla kuin tarjouspyynnössä olevilla
kriteereillä. Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti. Arpominen voi
olla valintatapa esimerkiksi tilanteessa, jossa valintaperuste on hinnaltaan halvin tarjous ja tarjoukset ovat hinnaltaan täysin samat

Voiko tarjousvertailuvaiheessa lisätä uusia vertailuperusteita hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esiteltyihin?
Tarjousvertailussa ei voida poiketa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitetyistä vertailuperusteista. Kaikki mainitut vertailuperusteet on
otettava vertailun pohjaksi eikä uusia perusteita saa vertailuvaiheessa lisätä. Hankintapäätös on perusteltava siten, että perusteluista ilmenee,
miten tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita on kuhunkin tarjoukseen sovellettu ja miten tarjouksia on sen jälkeen keskenään vertailtu.

Mitä tarkoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla vaihtoehdolla?
Tarjouspyynnössä on ilmoitettava, millä perusteilla tarjouksen valinta tullaan tekemään. Tarjous voidaan valita joko
- kokonaistaloudellisen edullisuuden tai
- halvimman hinnan perusteella.
Valintaperuste tulee selkeästi ilmoittaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Kun valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä mainittava myös kaikki
vertailuperusteet, joilla tarjouksia arvioidaan. Vertailuperusteiden määrittely on pitkälle hankintayksikön harkintavallassa. Vertailuperusteet eivät
saa kuitenkaan sisältää syrjiviä tai jotain tarjoajaa suosivia seikkoja. Vertailuperusteet on ilmoitettava painoarvoineen tai painoarvojen suhteelliset
vaihteluvälit (EU-hankinta) tärkeysjärjestyksessä (kansallinen hankinta).

Vertailussa tulee ottaa huomioon kaikki tarjouspyynnössä mainitut vertailuperusteet. Mitään tarjouspyynnössä mainitsemattomia, ulkopuolisia
perusteita ei saada ottaa huomioon. Valintaperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen.

Pitääkö kansallisen kynnysarvon alittava hankinta kilpailuttaa?
Kansallisen kynnysarvon alittavissa pienhankinnoissa hankintamenettelyn valinta ja kilpailuttamismenettelyn kulku ovat hankintayksiköiden
omassa harkinnassa. Pienhankintoja koskevat perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta.
Pienhankintoja suunniteltaessa ja hankintayksikköjen hankintaohjeita tehtäessä on varmistettava hankintojen

- avoimuus,
- tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu,
- markkinoiden hyödyntäminen,
- ostotoiminnan tehokkuus sekä
- hyvän hallinnon periaatteet myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa usein pienhankintojen tekemistä kevyin menettelyin kilpailuttamalla.

Hankinnan ennakoidun arvon laskemista koskevia ohjeita:
Yksittäinen tavara- tai palveluhankinta
• Suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja pidennysehdot

Rakennusurakka
• Urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan
käyttöön

Tavarahankinta, jonka kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen
• Määräaikaisen, enintään 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu voimassaolon aikainen kokonaiskorvaus ja yli 12 kk voimassa
olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo jäännösarvo mukaan lukien
• Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu kuukausiarvo kerrottuna 48:lla

Säännöllisesti toistuvat tai määräajoin uudistettavat tavara- tai palveluhankinnat
• Viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana tehtyjen vastaavien hankintojen arvo tulevan kauden muutokset huomioiden

Palveluhankinta ilman kokonaishintaa
• Määräaikainen, enintään 48 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo
• Toistaiseksi voimassa olevien tai yli 48 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kuukausiarvo kerrottuna 48:lla

Puitejärjestely
• Puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintojen koko
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