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Hankinnan keskeyttäminen:Hankearviointi
Osana ympäristöministeriön rahoittamaa 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen’-hanketta Etelä-Savon maakuntaliitto käynnisti kilpailutuksen hankkeen toimenpiteiden
analysoinnista ja raportoinnista.
Hankinnan oli arvioitu olevan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta). Hankinnassa noudatetaan rajoitettua menettelyä ja maakuntahallituksen hyväksymää maakuntaliiton
hankintaohjeistusta.
Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 8.10.2018 seuraaville tahoille:
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sweco Finland Oy
- WSP Finland Oy
Määräaikaan mennessä tarjouksen näistä jättivät FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll
Finland Oy ja WSP Finland Oy.

Esitys

Tämän hankinnan aikana samaan aikaan kilpailutetun toisen hankinnan kustannusvaikutus
hankkeelle osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Tämä aiheutti yhdessä aiemmin käynnistettyjen hankkeen toimenpiteiden kanssa muutoksen ennakoituun hankkeen resursointiin, mitä ei
pystytty ennakoimaan hankearviointi-kilpailutukseen ryhdyttäessä. Hankkeen muuttuneessa taloustilanteessa nyt kilpailutetun hankearvioinnin kaikkien tarjousten mukaiset kustannukset ylittävät hankkeessa tähän toimenpiteeseen käytettävissä olevan rahoituksen määrän.
Esitän, että 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen’-hankkeeseen liittyvä hankearviointi-hankinta keskeytetään ja hankinta jätetään kokonaan tekemättä.
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Hyväksyn esityksen mukaisesti.
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.
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Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostin osoittamana päivämääränä.
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HANKINTAOIKAISU- JA OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kuntayhtymän viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kuntayhtymän
jäsenkunta ja sen jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisua koskevan vaatimuksen tekijä on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 §19.2).
Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisua koskevan vaatimuksen määräaikaan. Jos oikaisua koskevan vaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisua koskevan vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Oikaisua koskeva vaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikaisua koskevassa vaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisua koskevan vaatimuksen alkuperäisyyttä ja
eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisua koskevaan vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusviranomaisena toimivalle hankintayksikölle:
Maakuntahallitus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 MIKKELI
kirjaamo@esavo.fi
Puhelinnumero: 015 - 321 130
Faksi:
015 - 321 1359
Oikaisua koskeva vaatimus on toimitettava perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo
09.00 - 15.00.

