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Hankintapäätös / Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon lietteen
käsittelysopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.-31.12.2021 ja Honkajoen jätevedenpuhdistamon
lietteen 31.3.-31.12.2021
Kankaanpään kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolla syntyvä,
linkokuivattu yhdyskuntajätevesiliete käsitellään nykyisin Gasum Oy:n biokaasulaitoksissa. Kankaanpään kaupungin ja Gasum Oy:n (aikaisemmin
Biotehdas Oy) välinen, alkuperäinen sopimus on ollut määräaikainen
1.1.2015-31.12.2019. Sopimusta on jatkettu sopimuskaudella
1.1.-31.12.2020 (teknisen johtajan hankintapäätös 18.12.2020 § 17).
Sopimus on yksikköhintainen käsittäen lietteen kuljettamisen, käsittelyn ja
lopputuotteena syntyvän mädätysjäännöksen jatkokäytön ja
hyödyntämisen.
Jäteveden puhdistamolietteen käsittely on vesihuollon toimialaan kuuluva
erityisalojen hankintalain (349/2007) alainen palveluhankinta. Hankinnan
ennakoitu kokonaisarvo alittaa erityisalojen hankintalain 12 § EU-kynnysarvon (414000 euroa), jolloin hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Gasum Oy on laatinut lietteen kuljetus- ja käsittelypalvelusta yksikköhintaisen tarjouksen ja sopimusluonnoksen, 16.12.2020. Palveluntarjoajan tuottamaan palveluun kuuluu jätevedenpuhdistamon yhdyskuntalietteen
(biomassan) vastaanotto ja käsittely palveluntarjoajan biokaasulaitoksissa
sekä syntyvän mädätysjäännöksen jatkokäyttö ja hyödyntäminen sekä
biomassan kuljettaminen jätevedenpuhdistamolta käsittelylaitokselle.
Palvelu suoriteaan ensisijaisesti Palveluntarjoajan Huittisten
biekaasulaitoksella.
Sopimuskausi 1.1.-31.2.2021, kolmen kuukauden irtisanomisehdolla.
Lietettä muodostuu noin 2000 tonnia/vuosi.
Sopimushinta (alv. 0 %):
1. puhdistamolietteen käsittely ja vastaanotto 62,50 €/tonni
2. rahti 23,41 €/tonni.
1. ja 2. yhteensä 85,91 €/tonni.
Hinta on sopimuskauden ajan kiinteä. Laskutushintaan lisätään
arvonlisävero.
Hintaan sisältyy
- biomassan nouto ja kuljetus
- biomassan punnitus
- biomassan vastaanotto ja käsitely biokaasulaitoksella
- mädätysjäännöksen hyödyntäminen.
Hankinnan ennakoitu arvo noin 171 820,00 € (alv. 0%).
Honkajoen jätevedenpuhdistamon yhdyskuntaliete
Gasum Oy, tarjous 8.12.2020 / sähköposti Anniina Hiltunen
Honkajoen jätevedenpuhdistamon yhdyskuntalietteen
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käsittely ja vastaanotto 38,00 €/tonni
- lietteen kuljetus 23,41 €/t, edellyttäen, että samassa kuljetuksella
Kankaanpään lietteet (Kuljetus ja maansiirto Viita Oy). Lavat
kuljetusyhtiöltä.
Yhteensä 61,41 €/tonni.
Lietettä muodostuu noin 150 tonnia/vuosi.
Hankinnan ennakoitu arvo noin 9 212,00 € (alv. 0%).
Sopimuskausi 31.3.- 31.12.2021
Maksuehto: 21 vrk netto.
Tilaajan yhteyshenkilö Esa Melin, 044 577 2650,
esa.melin@kankaanpaa.fi
Laskun viite: 651-1596.
Päätös:

Hyväksyn Gasum Oy:n tarjouksen ja sopimusluonnoksen (16.12.2020
Sopimus Biomassan vastaanotosta ja käsittelystä) sopimuskaudelle
1.1.-31.12.2021 sekä tarjouksen (8.12.2020) Honkajoen jäteveden
puhdistamon yhdyskuntalietteen vastaanotosta ja käsittelysta
sopimuskaudelle 31.3.-31.12.2021. Sopimus voidaan allekirjoittaa tämän
päätöksen saatua lainvoiman ja se on molempia osapuolia sitova
osapuolten allekirjoittamisen jälkeen.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Marja Vaajasaari
Tekninen johtaja

Täytäntöönpano

Gasum Oy / Tommi Lehtosaari
Gasum Oy /Anniina Hiltunen
Rakennettu ympäristö Oy / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja vaajasaari, 044 577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
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OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (erityisalat)
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:n mukaisen kynnysarvon.
Edellä mainitun kynnysarvon alittavaan hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annetun
lain (hankintalaki) hankintaoikaisua koskevia säännöksiä, jos hankintayksikkö on valtio, kunnan
tai kuntayhtymän viranomainen, liikelaitos, julkisoikeudellinen laitos tai edellä mainittujen tahojen
muodostama yhteenliittymä.
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 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 saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Kankaanpään kaupunki
Kirjaamo
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Vaihde 02 57 700
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 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 saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä,
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
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Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 43300
Faksi 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

