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Tekla 15.12.2020 § 189
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Lapuan kaupungin kunnallistekninen osasto on pyytänyt tarjousta rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Lisäksi varataan optio-oikeus vuodelle 2024. Samalla tarjouskilpailulla pyydettiin tarjoukset yksityisteillä käytettävistä kiviaineksista.
Tarjouspyyntö
Liite 189a / Tekla 15.12.2020
Hankinta on hankinta-arvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä
hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma hankintailmoitusjärjestelmässä sekä kaupungin verkkosivuilla 26.11.-4.12.2020.
Tarjouksen on määräaikaan 4.12.2020 klo 12.00 mennessä jättänyt
Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy, Lapuan Kuljetus Oy, Lännen Kivijaloste Oy, Perusmaa Ky ja Alatalot Oy.
Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 189b / Tekla 15.12.2020
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
3. Tarjousten vertailu
.
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi
Liite 189c / Tekla 15.12.2020
Tarjousten käsittelyssä on arvioitu tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnönmukaisuus. Tarjousten avaustilaisuudessa todettiin, että
Lännen Kivijaloste Oy:n tulee täydentää tarjoustaan tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 6 mainittuja vaatimuksia. Lännen kivijaloste

Oy:tä ja Perusmaa Ky:tä pyydettiin täydentämään tarjoustaan tarjottujen tuotteiden laadun tarkennuksen osalta. Täydennykset pyydettiin tekemään 10.12.2020 klo 12.00 mennessä tai tarjoukset hylätään.
Perusmaa Ky toimitti täydentävät asiakirjat määräaikaan mennessä.
Lännen Kivijaloste Oy toimitti vaaditut asiakirjat määräaikaan mennessä siten, että tarjoajan tarjous on mukana suodatinhiekan osalta.
Muiden lajikkeiden osalta Lännen Kivijaloste Oy:n tarjous hylätään.
Tarjouksessa mukana ollut hiekoitushiekan ohjekäyrän ohjealueen
täytti vain yksi tarjoaja, Alatalot Oy.
Tarjousten vertailu
Liite 189d / Tekla 15.12.2020
Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin yksikköhinta siten, että vertailu suoritetaan erikseen viiden lajikkeen osalta: suodatinhiekka, salaojahiekka, hiekoitushiekka, leikkiturvahiekka ja kalliomurskeet
(kaikki samalta toimittajalta). Kalliomurskeiden yksikköhintavertailu
tehdään siten, että eri lajikkeiden keskiarvohinta kerrotaan koko kolmivuotisen kauden arvioidulla hankintamäärällä.
Tilaajalla on oikeus tilata kiviainekset hintajärjestyksessä seuraavaksi halvimmalta toimittajalta, mikäli ensisijainen toimittaja ei kykene
toimittamaan kiviaineksia toivotussa aikataulussa. Sekä mikäli halvimman tarjoajan kapasiteetti ei yksin riitä, käytetään lisäksi muita
tarjoajia edullisuusjärjestyksessä.
Tekninen johtaja: Lautakunta päättää kiviainestoimitusten hankkimisen hintavertailun ja em. ehtojen mukaan seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suodatinhiekka Lännen Kivijaloste Oy
Salaojasora Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Hiekoitushiekka Alatalot Oy
Leikkiturvahiekkka Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Kalliomurskeet Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Yksityistiet kiviainekset Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Lautakunta antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää optiovuoden käyttämisestä.

Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Pöytäkirjamerkintä: tämä päätös ei merkitse sopimusten syntymistä,
vaan ne laaditaan myöhemmin erikseen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Tekla 14.01.2021 § 5
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Tekninen lautakunta on 15.12.2020 tehnyt päätöksen rakentamis- ja
kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle
1.1.2021-31.12.2023. Samalla on varattu optio-oikeus vuodelle
2024. Hankinta tehtiin kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi tarjoajaa. Päätöksen
jälkeen asiasta on valitettu markkinaoikeuteen ja on jätetty oikaisuvaatimus.
Jälkeenpäin on ilmennyt, että hankintamenettelyssä on tapahtunut
virhe hankintalain soveltamisessa. Hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa
EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena, tästä johtuen hankinnassa on käytetty väärää säännöstöä.
Lapuan kaupunki valmistelee teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista ja uutta kilpailutusta hankintalain 132 §:n mukaisena itseoikaisuna. Asianosaisille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätöksen kumoaminen, asianosaisten lausunnot, valitus markkinaoikeuteen sekä oikaisuvaatimus käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 26.1.2021.
Tekninen johtaja: Lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.
Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

