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Asia Hankinta-asiantuntijapalveluiden ostaminen koulukuljetusten
kilpailutukseen

 Kyyjärven kunnan koulukuljetukset tulevat kilpailutettavaksi vuosille
2022-2024 ja mahdollisesti kahdelle optiovuodelle. Hankinta ylittää
EU-kynnysarvon.  Koska kyseessä on taloudellisesti merkittävä
hankinta, hankinnassa on syytä käyttää hankinta-alan asiantuntijaa.

 Sivistysjohtaja on pyytänyt  10.3.2022 EM-Palvelut Oy:ltä tarjousta
koulukuljetusten hankintaan liittyvistä asiantuntijapalveluista.
EM-Palvelut Oy oli asiantuntijana  vuonna 2019 yhdessä Perhon
kunnan kanssa tehdyissä kuljetusten kilpailuttamisessa vuosille
2019-2022. 

 EM-Palvelut Oy on tehnyt 15.3.2022 tarjouksen
hankinta-asiantuntijapalveluista. Palveluun sisältyvät hankinnan ja
hankinta-asiakirjojen valmistelu, tarjouskilpailun järjestämisessä
tarvittavat palvelut, trarjousten käsitteleminen ja vertaaminen
yhdessä kunnan edustajan kanssa, hankintaehdotuksen laadinta,
hankintasopimuksen valmistelu ja muut tilaajan kanssa sovitut
tehtävät. Hankinta-asiantuntijan hinta on 105 €/tunti, varttipäivä (0-2
tunnin aikavaraus, kokous tai työpaja) 345 €, puolikonsulttipäivä
(alle 4 tunnin aikavaraus) 495 € ja konsulttipäivä (4-8 tuntia) 895 €.
Lisäksi mahdollisesti matkakustannuksia matka-ajalta 52,50 € ja
kilometrikorvaus 0,46 €/km, lähtöpaikka Koluntie 1, Jyväskylä.
Annetut hinnat ovat arvonlisäverottomia.

 Hankinnan kilpailutus on tarkoitus tehdä nopealla aikataululla.
Aloituspalaveri on 16.3.2022, tarjouskilpailun käynnistäminen
6.4.2022 mennessä, tarkousvertailu valmiiksi 13.5.2022, jonka
jälkeen sivistyslautakunta voi tehdä hankintapäätöksen.
Hankintasopimuksen tekeminen kesäkuussa 2022.

Päätös Päätän hankkia koulukuljetusten kilpailutukseen 1.8.2022 lukien
hankinta-asiantuntijapalveluita EM-Palvelut Oy:ltä 15.3.2022 tehdyn
tarjouksen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus 15.3.2022

 Maija-Liisa Immonen
Sivistysjohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:

Kyyjärven sivistyslautakunta
 Kivirannantie 4
 43700 Kyyjärvi

Email kirjaamo@kyyjarvi.fi
 (kirjaamo avoinna arkisin ma-pe klo 9-14)
 Vaihde 044 459 7111

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kyyjärven kunnan kirjaamon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja tai
viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

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

 päätös, johon haetaan muutosta

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Päätös on ____/____ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon/ilmoitustaululle.

Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä ____/____20___                                Asianosainen

Sähköpostitse ___/____20___

luovutettu asianosaiselle              

Paikka ___/___20__     

  Tiedoksiantajan allekirjoitus  Vastaanottajan allekirjoitus           

24   3.2022
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