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Asia Kirjaston aineistohankinta

Asianosaiset Kirjavälitys Oy, Suomen Kirjastopalvelut Oy

Selostus asiasta
Kirin, Tiekön ja Reisjärven kirjastot kilpailuttivat kirjastojen käyttöön tulevan
suomenkielisen ja vieraskielisen kirjallisuuden sekä kirjallisuuteen liittyvän
av-aineiston (äänikirjat, kielikurssit ja moniviestimet).
Tarjouspyynnön valmisteli hankintaryhmä, johon kuuluivat kirjastojohtaja
Tuulevi Borén (Ylivieska), kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti (Nivala) ja
kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja (Oulainen). Suomen Hankintajuristit
Oy tarkasti tarjouspyynnön ja julkaisi hankintailmoituksen Hilmassa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:
Osa-alue 1: suomenkielinen kirjallisuus
Osa-alue 2: vieraskielinen kirjallisuus
Osa-alue 3: kirjallisuuteen liittyvä av-aineisto
Sopimuksen kesto on 1.11.2020 - 30.10.2022 ja sitä voidaan jatkaa
kahdella erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella 1.11.2022 - 30.10.2023 ja
1.11.2023 - 30.10.2024. Tilaaja päättää optiokausien käyttöönotosta.
Yhteishankinta ylittää EU-kynnysarvon (yhteensä 2,5 milj. € ja Kärsämäen
kunnan osuus 136 000 €). Hankinta toteutettiin julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisena
avoimena menettelynä, jossa kuka tahansa sai jättää tarjouksen.

Tarjouspyyntö julkaistiin ensimmäisen kerran Hilmassa ja Ted-palvelussa
22.5.2020. Tarjouspyynnön osalta tehtyjen kysymysten määräaika oli
2.6.2020 mennessä, mutta yhtään kysymystä ei jätetty. Tarjouskilpailun
alkuperäinen päättymispäivä oli 19.6.2020, mutta 17.6.2020 saatiin tieto,
että tarjouspyynnössä mainittu suomenkielisten uutuusnimekkeiden määrän
vähimmäisvaatimus oli osoittautunut liian korkeaksi. Koska tarjousten
jättöön oli aikaa enää 2 päivää, tarjouspyynnön korjaaminen näiltä osin ei
enää ollut aikataulullisesti mahdollista.(tarjouspyynnöt liitteenä, liite 1 ja 2)

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää
todellisesta ja perustellusta syystä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
keskeyttämispäätös ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen
olemassaoloa. Todelliseksi ja perustelluksi syyksi on oikeuskäytännössä
katsottu muun muassa, että tarjouspyyntö on ollut virheellinen. Tästä syystä
hankintaryhmä keskeytti hankintamenettelyn, muokkasi
vähimmäisvaatimuksia ja kilpailutti hankinnan uudelleen. Uusi tarjouspyyntö
julkaistiin 18.6.2020 Hilmassa ja Ted-palvelussa.
Lisätietokysymysten määräpäivä oli 17.7.2020 ja määräaikaan mennessä
saapui yksi kysymys, johon vastattiin. Tarjousten jättämisen määräaika oli
3.8.2020 klo 12. Määräaikaan mennessä saapuivat tarjoukset Kirjavälitys
Oy:ltä ja Suomen Kirjastopalvelut Oy:ltä. Suomen Hankintajuristit Oy avasi
tarjoukset 3.8.2020. (Liiteenä avauspöytäkirja, Liite 3) Molemmat
määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneet tarjoavat täyttivät asetetut



soveltuvuusvaatimukset. Molempien tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö valitsee puitejärjestelyyn viisi (5)
eniten laatupisteitä saanutta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia
saapuu vähintään viisi (5). Koska hyväksyttäviä tarjouksia saapui kaksi (2),
puitejärjestelyyn valitaan molemmat tarjoajat, eikä tarjousten vertailua
tarvitse suorittaa. (Tarjoukset liitteenä)

Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti. Hankintasopimus ei synny
päätöksellä tai siitä tiedottamalla, vaan vasta, kun odotusaika ja valitusaika
ovat kuluneet ja hankintayksikkö ja valitut puitesopimustoimittajat ovat
allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45
§)

Kärsämäen kunta päättää hyväksyä 22.5.2020 aloitetun kilpailutuksen
keskeytyksen 17.6.2020 ja uuden kilpailutuksen aloittamisen 18.6.2020.
Päätän valita Kärsämäen kirjaston aineiston puitesopimustoimittajaksi
Kirjavälitys Oy:n ja Suomen Kirjastopalvelut Oy:n kaikkiin kilpailutuksen
osa-alueisiin.
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Oikaisuvaatimusohjeet/
Valitusosoitus/
Muutosvaatimusosoitus

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
Kiellon peruste:

Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen
Liitteet:
Valitusosoitus-Hallintovalitus
Muutosvaatimusosoitus



OIKAISUVAATIMUSOHJEET   Kunnallisasiat

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

 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 tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kärsämäen kunta, XX

 Postiosoite:  Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
 Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
 Faksinumero:  08 - 816 2800
 Puhelinnumero: 044 - 445 6801

 Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 millä perusteella oikaisu vaaditaan.

 Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käytetään hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi
Pöytäkirja on xx.xx.20xx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx.20xx.

 Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 12.08.2020.

Liitetään päätökseen / otteeseen


