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20 § YMPÄRISTÖLUPA 1/2018
Tekla
13.3.2018

Matti ja Mirjami Ranta-aho ovat hakeneet lupaa maidontuotantotilan toiminnan laajentamiselle. Lupaa haetaan 76 lypsylehmän, 35 hiehon (12–24 kk), 20 lehmävasikan
(6-12 kk) ja 26 alle 6 kk:n ikäisen vasikan pidolle Evijärven Jokikylässä tilalla 52-40411-21.
Tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §
10 a) mukaisesti.
Hakemuksesta on kuulutettu 10.1. – 8.2.2018 kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivuilla.
Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Ehdotus: Matti ja Mirjami Ranta-aholle myönnetään ympäristölupa maidontuotannon
laajentamiselle pykälän liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 040 3699 446
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tekla
13.3.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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22 § RAKENNUSLUPA 2018-6
Tekla
13.3.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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23 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA AURAUSAVUSTUKSET
IKÄÄNTYNEILLE ERÄ 1
Tekla
13.3.2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 30 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,5 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 1-10 käyvät ilmi liitteestä nro 1. Yhteensä avustussumma tiekunnille 1-10 on 6.239,97 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 31.665,04 €.
Kotona asuvat ikääntyneet kuntalaiset ovat voineet anoa aurausavustusta vuoden
2017 aurauskuluihin. Kunnanhallitus on 31.1.2011 kokouksessaan § 40 vahvistanut
ikääntyville tarkoitettujen aurausavustusten jakoperiaatteet, ohjetta on täydennetty
4.6.2012 § 88.
Yhtään hakemusta aurausavustukseen ei määräaikaan mennessä tullut.
Hallintosäännön 28 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää käsitellä tienhoitoavustukset yksittäin tiekunta kerrallaan liitteen nro 1 mukaisessa järjestyksessä.
2. Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 1-10 yhteensä
6.239,97 € liitteen nro 1 mukaisesti.
Rita Haapasaari poistui osallisuusjäävinä Hevosaho-Rouvintie hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi klo 19.55–19.56.
Jarkko Pahkakangas poistui osallisuusjäävinä Karvosenkuja-Niemenpäätie hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi klo 19.56–19.57.
Jyrki Mikkola poistui osallisuusjäävinä Kasken-Mikonahontien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi klo 19.57–19.58. Pöytäkirjantarkastajana kyseisen tiekunnan käsittelyn
kohdalla toimii Erkki Latukka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistotyöntekijä Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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24 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 2
Tekla
13.3.2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 30 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,5 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 11-20 käyvät ilmi liitteestä nro 2. Yhteensä avustussumma tiekunnille 11-20 on 12.393,54 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville
tiekunnille on 31.665,04 €.
Hallintosäännön 28 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.

Ehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää käsitellä tienhoitoavustukset yksittäin tiekunta kerrallaan liitteen nro 2 mukaisessa järjestyksessä.
2. Tekninen lautakunta päättää myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 11-20 yhteensä 12.393,54 € liitteen nro 2 mukaisesti.
Jarkko Pahkakangas poistui osallisuusjäävinä Kiviahon yksityistien hoitoavustuksen
käsittelyn ajaksi klo 19.59–20.00.
Santtu Lehto ja Erkki Latukka poistuivat osallisuusjääveinä Latukantien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi klo 20.00–20.01. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kyseisen tiekunnan
käsittelyn aikana kunnaninsinööri Tuomo Saari.
Terhi Kultalahti poistui osallisuusjäävinä Mustalan yksityistien ja Nissintien hoitoavustusten käsittelyn ajaksi klo 20.01–20.02.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistotyöntekijä Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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25 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 3
Tekla
13.3.2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, aurausavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten
jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 § 108 ja
4.6.2012 § 87.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 30 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 72,5 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 21-30 käyvät ilmi liitteestä nro 3. Yhteensä avustussumma tiekunnille 21-30 on 13.031,53 €. Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville
tiekunnille on 31.665,04 €.
Hallintosäännön 28 §:n 13 a. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan
varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.

Ehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää käsitellä tienhoitoavustukset yksittäin tiekunta kerrallaan liitteen nro 3 mukaisessa järjestyksessä.
2. Tekninen lautakunta päättää myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 21-30 yhteensä 13.031,53 € liitteen nro 3 mukaisesti.
Santtu Lehto ja Pasi Mäntylä poistuivat osallisuusjääveinä Millasnoorintien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi klo 20.02–20.03. Kyseisen tiekunnan käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jyrki Mikkola, pöytäkirjantarkastajana Erkki Latukka ja pöytäkirjanpitäjänä kunnaninsinööri Tuomo Saari.
Terhi Kultalahti poistui osallisuusjäävinä Rammasnoorintien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi 20.03-20.04 ja Tervosentien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi 20.05-20.06.
Rita Haapasaari poistui osallisuusjäävinä Sydänmaantien hoitoavustuksen käsittelyn
ajaksi 20.04-20.05 ja Tervosentien hoitoavustuksen käsittelyn ajaksi 20.06-20.07.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistotyöntekijä Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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26 § EVIJÄRVEN AUTOHUOLTO KY:N ANOMUS VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄN LIITÄNTÄPISTEMAKSUISTA
Tekla
13.3.2018

Evijärven Autohuolto Ky on lähettänyt 20.1.2018 päivätyn anomuksen, jossa pyydetään muutosta kyseisen yrityksen omistaman kiinteistön vesiliittymän liitäntäpistemaksun ja viemärilaitoksen vuosimaksun määräytymisperusteisiin 1.1.2018 alkaen. Kiinteistössä toimii autokorjaamo ja sen osoite on osoitteessa Voltintie 1, Evijärvi.
Perusteluina muutospyyntöön esitetään seuraavaa:
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 9.1.2018 § 5 tehnyt päätöksen vesiliittymän
liitäntäpistemaksun ja viemäriliittymän vuosimaksun määräytymisperusteista, missä
autokorjaamoyritys on tulkittu teollisuusrakennukseksi. Tasapuolisuuden vuoksi samat perusteet vesi- ja viemäriliitäntämaksujen määräytymiseen tulee olla myös muilla
autokorjaamotoimintaa harjoittavien yritysten kiinteistöillä.
Vesilaitoksen sääntöjen mukaan peruspisteet rakennukselle määrätään liittymishetkellä ja niiden perusteella laskutetaan liittymis- ja vuotuismaksu. Rakennuksen käyttötarkoitus määrää ensisijaisesti peruspisteiden määrän. Lisäksi joillakin rakennuksilla, mm. asuin- ja liikekäytössä olevilla rakennuksilla peruspisteisiin vaikuttaa esim.
vuokrattavien asuntojen pinta-ala.
Liittymishetkellä kyseinen rakennus on tulkittu liikerakennukseksi. Liikerakennuksen
vesi- ja viemäriliittymän vuosittaiset liitäntäpistemaksut määräytyvät siten, että jokaiselta kerrosalan täydeltä 10 m²:ltä 1 peruspiste, 1 peruspiste vesiliittymissä on 7,32 ja
viemäriliittymissä 4,08.
Liitäntäpistemaksujen määräytymisessä kiinteistö, jossa toimii autokorjaamo, on katsottu palvelevan enemmälti teollisuus- kuin liikerakennusta, joten peruspisteiden
muuttamiselle on olemassa peruste. Teollisuusrakennuksen peruspisteet määräytyvät siten, että sekä vesi, että viemäriliittymän peruspisteet ovat sääntöjen mukaan 10
peruspistettä molemmissa liittymissä ja 1 peruspiste vesiliittymissä on 7,32 ja viemäriliittymissä 4,08.
Hallintosäännön 28 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa liittyvistä rutiiniluontoisista sopimuksista.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Evijärven Autohuolto Ky:n Evijärvellä
osoitteessa Voltintie 1 omistaman kiinteistön vesiliittymän ja viemäriliittymän liitäntäpisteiden vuosimaksu muutetaan seuraavasta laskusta alkaen siten, että vesiliittymän
vuosimaksu määräytyy 10 peruspisteen mukaan ja viemäriliittymä määräytyy 10 peruspisteen mukaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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27 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN § 16 KIRJASTON ISTUIMIEN JA PÖYTIEN TOIMITTAJAN
VALINTA PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN
Tekla § 16
22.1.2018

Sivistyslautakunnan päätöksellä 47 § 3.11.2015 mukaan Evijärven kirjasto muutetaan
omatoimikirjastoksi.
Omatoimikirjaston muutoksen yhteydessä talousarvion 2018 investointiosaan varattiin määrärahaa kirjaston istuimien ja pöytien uusimiseen.
Kirjaston kalustamissuunnitelman on tehnyt sisustussuunnittelija Carita Takkula. Tekninen toimi kilpailutti kirjaston istuimet ja pöydät. Kyseinen hankinta on tavarahankinta, joka ei kustannusarvioltaan ylittä kansallisen kilpailutuksen kynnysarvoa. Tarjouspyyntö julkaistiin kuitenkin julkisen kilpailutuksen portaali Hilmassa. Tarjouspyyntö julkaistiin lisäksi Evijärven kunnan internetsivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, jotka olivat seuraavat:
Tarjoajat

Tarjoushinta € alv 0 %

Tiree OÜ

42 183 €

Studiokaluste OY

46 318 €

Oy Jurva Network LTD

44 702 €

Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin hinta muodostuu seuraavasti.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin tarjoushinnan olevan painoarvoltaan 45 % ja laadun 55
%. Hinta on tarjotun kalustehankinnan veroton kokonaishinta sisältäen tuotteiden kokonaishinta rahteineen. Halvin tarjous saa 45 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan hinnaltaan halvimman tarjoukseen kaavalla: halvin tarjous/tarjoajan vertailuhinta x 45.
Laadullisina tekijöinä arvioidaan seuraavia ominaisuuksia:
-

Kalusteen takuuajan pituus
max. 20 pistettä
Takuuvuosi = 4 pistettä/vuosi, kuitenkin maksimissaan 20 pistettä.
Takuupisteet lasketaan jokaiselle kalustemallille erikseen, jonka jälkeen yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.

-

Kalusteen turvallisuus ja ergonomia
max. 20 pistettä
Kalusteet tulee olla julkiseen tilaan suunniteltuja, kestäviä ja turvallisia, joka todennetaan jokaiselle kalustemallille erikseen määritteellä kyllä(10 pistettä) tai ei(0
pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.
Ergonomia asioiden huomioiminen todennetaan laatuarviointia tehdessä, joka todennetaan jokaiselle kalustemallille erikseen määritteellä kyllä(10 pistettä) tai ei(0
pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.

-

Kalusteen puhdistettavuus

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kalusteiden kangaspinnat tulee olla likaa hylkiviä ja helposti puhdistettavia. Esim.
istuinten päälliset tulee olla vähintään painehuuhtelulaitteella pestäviä. Huollettavuus määritetään jokaiselle kalustemallille erikseen määritteillä likaahylkivä(5 pistettä), painehuuhtelulaitteella pestävä (10 pistettä) ja irrotettava sekä konepestävä
(15 pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.
Laatupisteytykset suorittaa kolmenhenkinen valitsijaryhmä, johon kuuluvat sivistystoimenjohtaja, kirjastonhoitaja ja kunnaninsinööri.
Hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saanut tarjoaja on kokonaistaloudellisesti edullisin ja valitaan kalusteiden toimittajaksi.
Laatupisteytykset laaditaan perjantaina 19.1.2017. Pisteytyksen tulokset lähetetään
lautakunnan jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.

Tarjous hinta, painotus 45 %, maksimipisteet 45
Tarjoushinta € alv
Tarjouksen mukaiset
Tarjoaja
0%
pisteet
Tiree OÜ
42183
45
OY Jurva Network
LTD
44702
42,464
Studiokaluste Oy
46318
40,983

Laatu, painotus 55 %, maksimispiteet 55
Tarjoaja
Tiree OÜ
OY Jurva Network
LTD
Studiokaluste Oy

Turvallisuus ja
ergonomia
20,000

Puhdistettavuus
Laatupisteet yhteensä
19,444
5,417
44,861

19,000
20,000

20,000
20,000

Takuu

Yhteenlaskettu pistemäärä
Tarjoaja
Tiree OÜ
OY Jurva Network
LTD
Studiokaluste Oy

6,111
5,278

45,111
45,278

89,861
87,575
86,260

Hinta ja laatupisteytyksen jälkeen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja
on Tiree OÜ.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Evijärven kirjaston istuimien ja pöytien
toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan Tiree OÜ:n tarjoushinnalla
42 183 € alv 0 %.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
__________
Tekla
13.3.2018

Teknisen lautakunnan päätöksessä 22.1.2018 valituksi tullut yritys ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen tekijän tuli olla rekisteröitynä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi. Tarjousten vertailussa tapahtuneen virheen vuoksi lopullisessa vertailussa oli mukana myös Suomen arvonlisäverorekisteriin kuulumaton yritys.
Mikäli kunta ostaa tarvikkeita sellaiselta yritykseltä, joka ei kuulu Suomen arvonlisäverorekisteriin, tulee kunnan maksaa arvonlisäverottoman ostetuista tarvikkeista
arvonlisävero 24 %. Todellinen kauppahinta syntyy näin ollen arvonlisäverollisesta
kauppasummasta.
Koska Tiree OÛ:n tarjous ei näin ollen ollut tarjouspyynnön mukainen, ei sen tekemää tarjousta voida hyväksyä.
Ehdotus: Tekninen lautakunta kumoaa 21.1.2018 tehdyn päätöksen § 16 päätöksen
tarjousten vertailussa tapahtuneen virheen vuoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Evijärven kunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA

47

28 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO
00087/18/2299
Tekla
13.3.2018

Puhtaanapito ja Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakangas avoin yhtiö on valittanut Vaasan
hallinto-oikeuteen teknisen lautakunnan 9.1.2018 päätöksestä § 6 kuljetusurakoitsijoiden valintaa koskevassa asiassa.
Oikaisuvaatimus sekä hallinto-oikeuden lausuntopyyntö lähetetään esityslistan mukana.
Vaasan hallinto-oikeus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta.
Lausunto liitteenä no 4.

Ehdotus: Tekninen lautakunta antaa Vaasan hallinto-oikeudelle Puhtaanapito ja Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakangas avoin yhtiö valitusasiassa liitteenä nro 4 olevan lausunnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.42–
21.01.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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29 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla
13.3.2018

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t
5
18
19
20
21
29
36
42
50
54

Asuntohakemus
Asuntohakemus
Veden katkaiseminen kiinteistöltä
Veden katkaiseminen kiinteistöltä
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Irtisanoutuminen
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus

Ympäristösihteeri §:
1

Rakennuksen polttaminen

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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30 § ILMOITUSASIAT
Tekla
13.3.2018

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
-

Patterointi-ilmoitukset, 2 kpl
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 3027/3/17
Turkistarhan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 2 kpl

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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31 § KIRJASTON ISTUIMIEN JA PÖYTIEN TOIMITTAJAN VALINTA
Tekla
13.3.2018

Sivistyslautakunnan päätöksellä 47 § 3.11.2015 mukaan Evijärven kirjasto muutetaan
omatoimikirjastoksi.
Omatoimikirjaston muutoksen yhteydessä talousarvion 2018 investointiosaan varattiin määrärahaa kirjaston istuimien ja pöytien uusimiseen.
Kirjaston kalustamissuunnitelman on tehnyt sisustussuunnittelija Carita Takkula. Tekninen toimi kilpailutti kirjaston istuimet ja pöydät. Kyseinen hankinta on tavarahankinta, joka ei kustannusarvioltaan ylittä kansallisen kilpailutuksen kynnysarvoa. Tarjouspyyntö julkaistiin kuitenkin julkisen kilpailutuksen portaali Hilmassa. Tarjouspyyntö julkaistiin lisäksi Evijärven kunnan internetsivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, jotka olivat seuraavat:
Tarjoajat

Tarjoushinta € alv 0 %

Tiree OÜ

42 183 €

Studiokaluste OY

46 318 €

Oy Jurva Network LTD

44 702 €

Koska Tiree OÛ:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, ei sen tekemää tarjousta
voida hyväksyä. Arvonlisäverotunnusta ei ollut ilmoitettu tarjouksessa tarjouspyynnön
mukaisesti.
Tarjoukset pyydettiin siten, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin hinta muodostuu seuraavasti.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin tarjoushinnan olevan painoarvoltaan 45 % ja laadun 55
%. Hinta on tarjotun kalustehankinnan veroton kokonaishinta sisältäen tuotteiden kokonaishinta rahteineen. Halvin tarjous saa 45 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan hinnaltaan halvimman tarjoukseen kaavalla: halvin tarjous/tarjoajan vertailuhinta x 45.
Laadullisina tekijöinä arvioidaan seuraavia ominaisuuksia:
- Kalusteen takuuajan pituus
max. 20 pistettä
Takuuvuosi = 4 pistettä/vuosi, kuitenkin maksimissaan 20 pistettä.
Takuupisteet lasketaan jokaiselle kalustemallille erikseen, jonka jälkeen yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.
-

Kalusteen turvallisuus ja ergonomia
max. 20 pistettä
Kalusteet tulee olla julkiseen tilaan suunniteltuja, kestäviä ja turvallisia, joka todennetaan jokaiselle kalustemallille erikseen määritteellä kyllä(10 pistettä) tai ei(0
pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.
Ergonomia asioiden huomioiminen todennetaan laatuarviointia tehdessä, joka todennetaan jokaiselle kalustemallille erikseen määritteellä kyllä(10 pistettä) tai ei(0
pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.
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Kalusteen puhdistettavuus
max. 15 pistettä
Kalusteiden kangaspinnat tulee olla likaa hylkiviä ja helposti puhdistettavia. Esim.
istuinten päälliset tulee olla vähintään painehuuhtelulaitteella pestäviä. Huollettavuus määritetään jokaiselle kalustemallille erikseen määritteillä likaahylkivä(5 pistettä), painehuuhtelulaitteella pestävä (10 pistettä) ja irrotettava sekä konepestävä
(15 pistettä). Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan kalustemallien kpl määrällä.

Laatupisteytykset suorittaa kolmenhenkinen valitsijaryhmä, johon kuuluvat sivistystoimenjohtaja, kirjastonhoitaja ja kunnaninsinööri.
Hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saanut tarjoaja on kokonaistaloudellisesti edullisin ja valitaan kalusteiden toimittajaksi.

Tarjous hinta, painotus 45 %, maksimipisteet 45
Tarjouksen mukaiset
Tarjoaja
Tarjoushinta € alv 0% pisteet
OY Jurva Network
LTD
44702
45,000
Studiokaluste Oy
46318
43,430
(edullisin tarjous saa 45 pistettä, muiden tarjoukset suhteutetaan hinnaltaan
halvimpaan tarjouksen kaavalla: halvin tarjous/tarjoajan vertailuhinta x 45)

Laatu, painotus 55 %, maksimipisteet 55
Tarjoaja
OY Jurva Network
LTD
Studiokaluste Oy

Takuu

Yhteenlaskettu pistemäärä
Tarjoaja
OY Jurva Network
LTD
Studiokaluste Oy

Turvallisuus ja ergonomia
19,000
20,000

20,000
20,000

Laatupisteet
Puhdistettavuus yhteensä
6,111
5,278

45,111
45,278

90,111
88,708

Hinta ja laatupisteytyksen jälkeen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja on OY
Jurva Network LTD.
Ehdotus: 1. Koska Tiree OÛ:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, ei sen tekemää tarjousta voida hyväksyä. Arvonlisäverotunnusta ei ollut ilmoitettu tarjouksessa
tarjouspyynnön mukaisesti.
2. Tekninen lautakunta päättää valita Evijärven kirjaston istuimien ja pöytien toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan OY Jurva Network LTD
tarjoushinnalla 44 702 € alv 0 %.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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32 § MUUT ASIAT
Tekla
13.3.2018

– Nettisivujen ajantasaisuus
– Kunnan uuden pakettiauton hankinta
– Hanhikoski-Jymppä vesijohtolinja
– Päiväkoti Tuulentuvan väistötilat
– Kunnan jätehuolto
– Vähäjärventien tieliittymä
– Kunnan kiinteistöjen pihojen hoito
– Käytänteet saatujen tarjouksien käsittelyssä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 28–30, 32

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 23–27, 31

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
fax: 06-765 1682

Pykälät: 23–27, 31

Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:
Markkinaoikeus
PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
fax: 010 364 3314

Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
ja sen alkaminen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö ja toimittaminen
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VALITUSOSOITUS JA -OHJEET
Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42760

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 20-22

Valitusaika 30

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja toimittaminen
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa
asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
1
) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
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