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Asia Joki-kirjastojen aineistokuljetukset ajalle 1.1.2022-31.12.2023 + optiovuosi
2024

Asianosaiset
Nosto ja Kuljetus Mikko Salmela
J. P. ViitanenNiemi Palvelut Oy
Niemi Palvelut Oy
Posti Oy
Tmi Heerjo

Selostus asiasta Alavieskan, Kärsämäen, Merijärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin ja
Siikalatvan kunnankirjastot sekä Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen,
Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven ja Ylivieskan kaupunginkirjastot kilpailuttivat
kirjastojen väliset aineiston seutukuljetukset. Kaikki mukana olevat kunnat
ovat sitoutuneet kilpailutukseen ja antaneet Joki-kirjastojen
hankintatyöryhmälle valtuudet valmistella tarjouspyyntöasiakirjat ja julkaista
ne julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa sekä valtuudet laatia
päätössuositus kunnille saatujen tarjousten perusteella.

Yhteishankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö julkaistiin
Hilmassa sekä Ylivieskan kaupungin Cloudia-tarjouspalvelussa 2.8.2021.
Lisäkysymysten jättöaika päättyi 13.8.2021 klo 16. Vastaukset kysymyksiin
julkaistiin Ylivieskan kaupungin Cloudia-tarjouspalvelussa. Saatujen
lisäkysymysten perusteella hankintatyöryhmä totesi, että tarjouspyyntöä on
syytä korjata palveluntuottajalta vaaditun vakuutuksen osalta, koska
tarjouspyynnössä käytettiin virheellistä vakuutustyyppiä. Korjattu
tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ja Ylivieskan kaupungin
Cloudia-tarjouspalvelussa 20.8.2021.

Määräaikaan 3.9. klo 16.00 mennessä saapui viisi (5) tarjousta. Tarjousten
avauskokous pidettiin Ylivieskan kaupunginkirjastossa 8.9.2021 klo 12.
(Liite 1 Avauspöytäkirja).

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on käsitelty
liitteessä 2. Yksi tarjouksista (Tmi Heerjo) suljettiin hankintamenettelyn
ulkopuolelle, koska tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön ehdot ja tuotevaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan
kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankinnan perusteena on halvin hinta.
Vertailuhinta on kuljetuspalveluiden kokonaishinta / reitti ilman
arvonlisäveroa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa (Liite 3) edullisin on Nosto ja
Kuljetus Mikko Salmelan tarjous 979 € / reitti. Muut tarjoukset: J. P. Viitanen
995 € / reitti, Niemi Palvelut Oy 1980 € / reitti ja Posti Oy 1100 € / reitti.

Kärsämäen kunnan asukaslukuun pohjautuva osuus vuosikustannuksista on
1541,45 €.



Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45 §)

Kilpailutukseen osallistunut Kärsämäen kunta päättää omalta osaltaan
hankkia Joki-kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun 1 x viikko ajalle
1.1.2022-31.12.2023 (+mahdollinen optiovuosi 2024) kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneeltä Nosto ja Kuljetus Mikko Salmelalta ja
solmii palveluntuottajan kanssa sopimusluonnoksen (Liite 4) mukaisen
sopimuksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet/
Valitusosoitus/
Muutosvaatimusosoitus

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
Kiellon peruste:

Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen
Liitteet:
Valitusosoitus-Hallintovalitus
Muutosvaatimusosoitus



Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä
kuntalain (410/2015) mukaisen oikaisuvaatimuksen.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on markkinaoikeus:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
markkinaoikeus@oikeus.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos
oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana
on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kärsämäen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:  Haapajärventie 1
Käyntiosoite:   Haapajärventie 1, 2.krs
Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
Puhelinnumero: 044-445 6801
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista – perjantaihin klo 09-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä



-kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kärsämäen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kärsämäen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:  Haapajärventie 1
Käyntiosoite:   Haapajärventie 1, 2.krs
Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
Puhelinnumero: 044-445 6801
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kärsämäen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on 18.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx.xxxx
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 13.10.2021


