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§ 100

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 101

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Cornelius Colliander och Camilla Sandell.

§ 102

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Justering
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KARKULLA:112 /2014

§ 103

Upphandling av mobilt telefonsystem

Beredning: IT-chef Mikael Ekblom
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommun har haft under upphandling en helhet gällande det mobila
telefonsystemet. Avtalet går ut den 10.6.2014 och är orsaken till att processen
initierades. Upphandlingsförfarandet outsourcades till Learnpoint,
www.learnpoint.fi, som syntes ha tillräcklig erfarenhet av liknande upphandlingar
för betydligt större kunder än Kårkulla samkommun. Samtidigt frigjordes resurser
till annat inom samkommunen. Learnpoint bidrar också till avtalsövervakning
under avtalsperiodens gång. Beslutstexten finns nedanför denna sammanfattning.
I uppgörandet av anbudsförfrågan har följande delområden getts tyngd:


en leverantör svarar för helheten



upphandlingen görs som en tjänst, så att inte investeringskostnader uppstår
vid förverkligandet



nuvarande numrering bibehålls



telefonväxelnoch tillhörande tjänster hålls inom huse



en kostnadseffektiv helhet.

Angående tjänsten uppfylls alla mål och även kostnadseffektiviteten säkrades.
Kostnadsinbesparingarna kommer att ligga på 43 000 €/år.
Anbudsförfrågan publicerades i Hilma 15.04.2014. Anbudens sista inlämningsdag
var 26.05.2014 kl 10.00. Inom utsatt tid emottogs anbud från DNA Oy AB och
Elisa Oyj.
Alla anbudsparter fyllde baskraven för att få inkomma med anbud och mötte även
minimikraven i själva anbudsförfrågan.
Som beslutsbas användes det totalekonomiskt mest förmånliga alternativet, där
priset stod för 70 % och kvalitetsmässiga faktorer för 30 % av totalpoängen. Med
de utsatta kriterierna, inkom DNA med det totalt sett förmånligaste alternativet.
Vid anbudsförfrågan och gällande hela anbudsprocessen användes Learnpoint Oy,
som har specialkunskap inom området.
DNA fick totalpoängen 97,3 mot Elisas 78. Poängsättningen fördelade sig enligt
följande:
Kvalitetsmässiga poäng: DNA 27,3 och Elisa 30,0
Prismässiga poäng: DNA 70,0 och Elisa 48,0
Justering
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DNA kommer även att utveckla sina tjänster ytterligare, vilket medför att den
kvalitativa skillnaden är försumbar. På basen av detta ges som förslag att DNA
väljs som leverantör av det mobila telefonsystemet från och med 1.10.2014.
Bilaga

Anbudens poängjämförelse

Förslag:

Styrelsen beslutar godkänna DNA Oy Ab:s anbud på basis av de totalekonomiskt
mest förmånliga grunderna.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Justering

IT-chefen, anbudsgivarna
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KARKULLA:117 /2014

§ 104

Upptagande av budgetlån 2014 för att ersätta en annan kredit

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Aktia Bank Abp har 06.06.2014 meddelat att de kommer att höja sin
räntemarginal från 0,35 % till 1,35 % från och med följande femåriga ränteperiod
som inleds 18.8.2014. Lånet lyftes år 2009, var ursprungligen 781 900 euro stort
och beviljades för att finansiera renoveringen/saneringen av enhet Riddarsporren
på Kårkulla vårdhemsområde. Av lånet återstod 664 612 euro 31.12.2013.
Eftersom räntehöjningen var så pass stor begärdes låneofferter också av alla
andra kreditgivare som beviljat samkommunskoncernen långfristiga krediter.
Bilaga:

Meddelande om räntejustering från Aktia, låneoffert från Kommunernas
Pensionsförsäkring, Kommunfinans Abp och Nordea Bank Finland Abp.

Beredarens förslag:
Styrelsen beslutar uppta ett tioårigt 660 000 euro stort lån från Nordea Abp
bundet till 3 månader euribor med en marginal på 1,0 % för att ersätta det lån som
år 2009 upptogs från Aktia Bank Abp. Jämna amorteringar sker halvårsvis med
första amortering ca ett halvt år efter kreditens lyftande. Föreslås att styrelsen
justerar denna paragraf omedelbart.
Förslag: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.
Styrelsen beslutar justera denna paragraf omedelbart.
Beslut:

Beslut enligt förslag.

Delges:

Aktia, Keva, Kommunfinans och Nordea
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RÄTTELSE- OCH BESVÄRSANVISNING VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER DE
NATIONELLA TRÖSKELVÄRDENA1 ENLIGT LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Enligt lagen om offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller
avgörandet. Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger
tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.
1

Det nationella tröskelvärdet är:
30.000 € varor och tjänster
100.000 € hälsovårds- och socialtjänster
150.000 € byggentreprenader och byggkoncessioner
Gäller § 103, 104
I
Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse enligt 80–83 § i
upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en
anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part) får skriftligen yrka på upphandlingsrättelse av den
upphandlande enheten.
En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av
den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha
mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar
står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att
meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt,
om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har
fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska
meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.
Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken
på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett
senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha
skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett
separat delfåendebevis.
Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse
Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar. Av
yrkandet ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som
behövs för att ärendet ska kunna hanteras.
Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet
hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.
Distributionsadress
Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in till den upphandlande enheten.
Kontaktinformation för den upphandlande enheten:
Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
e-post info@karkulla.fi
Tidpunkten för när yrkandet på upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte
den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär
hos marknadsdomstolen.
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II
Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till
Förande av ärenden marknadsdomstolen genom besvär.
till
marknadsdomstolen Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får ändring inte sökas genom besvär i en

upphandling som grundar sig på ett ramavtal om inte marknadsdomstolen beviljar
behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, omdet är viktigt att pröva ärendet med tanke
på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller det finns vägande skäl som anknyter till
förfarandet vid den upphandlande enheten.
Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att
parten i fråga har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning.
Besvären ska anföras inom 30 dagar från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den
upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i
upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden.
Besvären ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om
anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive
besvärsanvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har haft väsentliga brister.
Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha
mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står
till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet
kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte
ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller
om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått
mottagaren vid en senare tidpunkt.
Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken
på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.
När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den
tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat
delfåendebevis.
Innehållet i besvären
I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens
yrkanden med motiveringar. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska
parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.
I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan
förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ett ombud eller om någon annan person har
avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska postadress
och telefonnummer anges för meddelanden till ändringssökande. Ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.
Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över
vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till
besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden.
Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.
Inlämning av besvären
Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av
besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.
Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud,
per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver.
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Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får
ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.
I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär om inte
marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 86 § i lagen om offentlig
upphandling.

Underrättelse om
ändringssökandet
till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska
skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen.
Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen
lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten på
adressen som uppges i punkt I.

Marknadsdomstolens adress och
annan kontakt
information

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsinfors
Telefon: 029 564 3300 och telefax 029 564 3314
e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
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