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§70 Livsmedelsavtal KLKH161 med KL-Kuntahankinnat
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Styrelsen har 28.01.2016 § 16 beslutat att samkommunen ingår livsmedelsavtal med
KL-Kuntahankinnat för tiden 01.02.2016 -31.01.2020. Beslutet gällde inte färskvaror
men alla övriga livsmedel. Avtalet gäller de enheter där upphandlingsvolymen överstiger det nationella tröskelvärdet (60 000 €), men också andra enheter har möjlighet
att utnyttja avtalets fördelar.
En ny avtalsperiod börjar 1.2.2020 och är i kraft i fyra år. Om samkommunen vill vara
med i denna upphandling (KLKH161) bör samkommunen meddela om detta och förbinda sig till detta ramavtal senast 23.06.2019.
Enligt kökschefen på vårdhemmet, Anja Eriksson, har livsmedelsavtalet med Kuntahankinnat varit till belåtenhet. Nuvarande leverantör Kespro Oy:s livsmedel har uppfyllt önskemålen och kostnaderna har hållits i styr under avtalsperioden. Färskvarorna
har inte ingått i avtalet utan har köpts in i fyramånaders perioder. Det är förmånligare
och mer ändamålsenligt att inhandla färskvaror i kortare perioder pga prisvariationer
enligt säsong.
Förslag:

Styrelsen godkänner att samkommunen förbinder sig till KL-Kuntahankinnats ramavtal KLKH 161 med undantag för färskvarorna, för avtalsperioden 1.2.2020 31.01.2024.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

KL-Kuntahankinnat, näringschefen, regionchefen i Åboland, ekonomiförvaltningen

Utdragets riktighet bestyrker:
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ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får
inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till Kårkulla samkommun senast under tidsfristens sista
dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.
Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Begäran om omprövning riktas till styrelsen i Kårkulla samkommun.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
0247431 343
*0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 217 (förvaltningssekr.)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15
Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
-

det beslut i vilket omprövning begärs
hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.
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Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos styrelsens registratur.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
0247431 343
*0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 217 (förvaltningssekr.)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 27.5 2019

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes _____/____2019
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes _____/____2019

Utdragets riktighet bestyrker:

