TEKNISTEN PALVELUIDEN PIENHANKINTAOHJE

Syyskuu 2017
(muutettu 3.8.2018 tilaajavastulain mukaiset kynnysarvot ja
henkilönimike)

Kansalliset kynnysarvot:

tavara- ja palveluhankinnat 60 000 €
rakennusurakat 150 000 €

Edellä mainittujen arvojen yli meneviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia ja Siikalatvan kunnan hankintaohjetta. Hankinnan
ennakoitu arvo on kokonaiskorvaus ilman arvonlisäveroa (yli vuoden sopimukset ks. tarkemmin hankintaohje)
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirja-aineistot on säilytettävä 10 v, rauenneet hankinnat 2 v.
Hankinnan tyyppi
Tavara- ja palveluhankinnat

Hankinnan ennakoitu arvo €
alle 5 000 €

5 000 – 9 000 €

Tavara- ja palveluhankinnat

9 001 – 60 000 €

Rakennusurakka

alle 15 000 €

Rakennusurakka

15 001 – 150 000 €

Investoinnin aktivointiraja 10 000 €

Toimenpiteet
Tulosalueen vastaava nimeää vuositarjousten perusteella
päivittäistavaroiden ja - palveluiden sopimustoimittajat.
Pyritään käyttämään työkohdetta lähinnä olevaa
toimittajaa.
Kirjallinen hankintapäätös toimittajista Dynastyasianhallintaohjelmaan
Alle 5000 € hankinnat voi halutessaan kilpailuttaa
sähköistä Cloudia kilpailutusjärjestelmällä käyttäen avointa
menettelyä
Hankintalupa

laitosmiehet rakennusmiehet, toimitilahuoltajat,
toimistosihteerit, työpajaohjaajat > hankintaoikeus
kilpailutetuilta sopimustoimittajilta kokonaishinnan ollessa
alle 300 € (varmistettava määräraha, toimittajille luettelo
hankintaan oikeutetuista)

Muista hankinnoista päätöksen tekee tulosalueen vastaava
Käytettävä hankinnassa sähköistä Cloudia
kilpailutusjärjestelmää ja avointa menettelyä
Kirjallinen hankintapäätös Dynasty-asianhallintaohjelmaan
Kilpailutuksen suorittaa ja hankintapäätöksen tekee:
Tulosalueen vastaava
Käytettävä hankinnassa sähköistä Cloudia
kilpailutusjärjestelmää ja avointa menettelyä
Kirjallinen hankintapäätös Dynasty-asianhallintaohjelmaan
Tarjouspyynnössä varmistettava, että tarjoaja vahvistaa
hoitaneensa lakisääteiset velvoitteensa tarjouksessa
Ennen päätöksen tekemistä varmistettava onko
lainmukaiset velvoitteet hoidettu (tilaajavastuulain
soveltaminen)
7500 € ylittävien palveluhankintojen osalta tehtävä
kirjallinen sopimusasiakirja (pienhankintasopimus)
Kilpailutuksen suorittaa:
tulosalueen vastaava
Hankintapäätöksen tekee:
o
15.000 € asti tulosalueen vastaava
o
15.001- 60 000 € tekninen johtaja tulosalueen
vastaavan valmistelusta
Menetellään samojen periaatteiden mukaisesti kuin
vastaavan kokoisissa tavara- ja palveluhankinnoissa
Kilpailutuksen suorittaa ja hankintapäätöksen tekee:
Tulosalueen vastaava.
Käytettävä hankinnassa Cloudia kilpailutusjärjestelmää ja
avointa menettelyä
Tarjouspyynnössä varmistettava, että tarjoaja vahvistaa
hoitaneensa lakisääteiset velvoitteensa tarjouksessa
Hankinnasta laaditaan kirjallinen pienurakka- tai RTsopimus
Ennen sopimuksen allekirjoittamista varmistettava, että
tilaajavastuulain edellytykset täyttyvät
Kilpailutuksen suorittaa:
tulosalueen vastaava
Hankintapäätöksen tekee:
o
15 001 – 150 000 € tekninen johtaja tulosalueen
vastaavan valmistelusta. Kirjallinen hankintapäätös
Dynasty-asianhallintaohjelmaan

