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Hankintapäätös kuivatun jätevedenpuhdistamon lietteen kuljetuksesta

 Hartolan kunta kilpailutti (11.11 – 25.11.2020) yhdessä Sysmän
kunnan kanssa ylijäämälietteen kuljetuksen Lahden lapiolle ajalle
1.1.2021 – 31.12.2021. Tarjouspyyntö julkaistiin Sysmän ja
Hartolan kunnan verkkosivuilla. Sysmän ja Hartolan kunnan
tavoitteena on saada lietteet vietyä yhteiskuljetuksella, jolloin
hiilijalanjälki ja kustannukset laskevat.

Kilpailutukseen tuli yhteensä 5 tarjousta:
-RTK-Palvelut Oy, Hartola– Lahti – Hartola 240 €, ei
yhteiskuljetus mahdollisuutta
- Kuljetus ja maansiirto Jari Koskinen Oy, Hartola– Lahti –
Hartola 189€, kuntien yhteiskuljetus 340€
- Hämeenlaakson maitotila, Hartola– Lahti – Hartola 360 €,
kuntien yhteiskuljetus 700€
- Koneurakointi Tarmo Oksanen Ky, Hartola– Lahti – Hartola
249,50€, kuntien yhteiskuljetus 499€
- Kuljetus & Koulutus KK team, Hartola– Lahti – Hartola 240€,
kuntien yhteiskuljetus 720€

Kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun teki Kuljetus ja
maansiirto Jari Koskinen Oy.

Päätös Hartolan kunta hankkii ylijäämälietteen kuljetuspalvelut
1.1.2021–31.12.2021 väliselle ajalle Kuljetus ja maansiirto Jari
Koskinen Oy:ltä. Kuljetus ja maansiirto Jari Koskinen Oy on
kuntakohtaisesti ja yhteiskuljetuksessa kokonaistaloudellisesti
edullisin urakoitsija.

Muutoksenhaku hankintaoikaisu, hankintalaki
 oikaisuvaatimus, kuntalaki

 Sovelletaan erikoisalojen hankintalakia. Päätöksestä ei ole
mahdollisuutta valittaa markkinaoikeuteen

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 27.11.2020

 Myntti Janne
 Tekninen johtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen  
 (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
 voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai 
 kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä 
 tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 
 päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
 (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. 

 Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

 Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon 
 hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

 Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä 
 tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä 
 sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
 voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä 
 luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta 
 seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

 Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen 
 asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
 myöhemmin. 

 Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi 
 aantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 

 Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä 
 oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
 hankintayksikön hallussa. 

 Toimitusosoite:

 Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

 Tekninen lautakunta(toimielin)
 postiosoite: PL 16, 19601 Hartola
 käyntiosoite: Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
 sähköpostiosoite kunta@hartola.fi


