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Sopimuksen muuttaminen / Sopimus esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksista
lukuvuosiksi 2020 – 2023
Kankaanpään kaupunki ja A. Lamminmäki Oy ovat 20.8.2020 päivätyllä
hankintasopimuksella sopineet Kankaanpään kaupungin esi- ja
perusopetuksen koululaiskuljetuksista lukuvuosiksi 2020 –2023.
Sopimuksen kohde nro 10 on reitti Jämijärvi – Kankaanpää. Tällä reitillä
kulkee koululaisia Jämijärveltä Kankaanpäässä erityisopetussopimuksen
perusteella.
Länsilinjat Oy on ollut yhteydessä Kankaanpään sivistystoimeen koskien
heidän koulupäivisin klo 7.05 Jämijärveltä lähtevää linjavuoroaan. Vuoro
on Ely-keskuksen kilpailuttama. Kyseinen vuoro on kannattamaton, koska
siinä on asiakkaita niukasti. Länsilinjat Oy esittää Kankaanpään
kaupungille, että kyseisessä vuorossa kulkevat asiakkaat ohjattaisiin
käyttämään Jämijärveltä Kankaanpäähän kulkevaa koulutaksia. Kyseisellä
koulutaksilla on lähes sama aikataulu kuin Länsilinjojen linjavuorolla ja
reitillä kulkevat asiakkaat mahtuvat koulutaksin kyytiin. Länsilinjat on
tiedustellut reittiliikenteen lopettamisen mahdollisuutta Ely-keskukselta,
joka on suhtautunut asiaan myönteisesti.
Kankaanpään sivistystoimi on neuvotellut sopimusmuutoksesta A.
Lamminmäki Oy:n toimitusjohtaja Ari Lamminmäen kanssa.
Sopimusmuutos edellyttää, että Jämijärveltä tulevaan autoon hankitaan
älykortin lukijalaite ja reitti muuttuu kaikille avoimeksi liikenteeksi. Ari
Lamminmäki on ilmoittanut, että kyseisellä reitillä liikennöivään autoon
hankintaan älykortin lukijalaite ja tarvittaessa tälle linjalle voidaan ottaa
käyttöön isompi auto. Reitin lipputulot ohjataan liikennöitsijälle.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 136
antaa mahdollisuuden EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa muuttaa
hankintasopimusta sopimuskauden aikana ilman uutta
hankintamenettelyä, mikäli muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita
huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen tai kyse on sellaisesta
vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa kansalliset kynnysarvot
eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Kyseisen reitin hankinnan arvioitu arvo on ollut vuoden 2020-2023
kilpailutuksessa 350 000,00 €. Sopimusmuutoksen arvo on n. 26 000,00 €.

Päätös:

Sopimusmuutos esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksista lukuvuosiksi
2020 – 2023 A. Lamminmäki Oy:n kanssa astuu voimaan 7.1.2021 edellä
mainituin edellytyksin.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Heikki Kiviniemi
Sivistysjohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 26 §:N MUKAISISSA, EU-KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134
§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä 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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Kankaanpään kaupunki
Kirjaamo
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Vaihde 02 57 700
_______________________________
1EU-kynnysarvon suuruus on:
1) Tavara- ja paleluhankinnat
443 000
2) Rakennusurakat
5 548 000
3) Suunnittelukilpailut
443 000
4) Käyttöoikeussopimukset
5 548 000

