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NS. PIENHANKINTOJEN KILPAILUTTAMISEN PERIAATTEET LAPPEENRANNAN
KAUPUNKIKONSERNISSA
454/120/2011
HHJ § 141
Hallinto- ja henkilöstöjaoston päätös 6.9.2011:
Hallinto- ja henkilöstöjaosto on 6.9.2011 § 125 päättänyt hyväksyä
Etelä-Karjalan maakunnallisen hankintaohjeen noudatettavaksi
Lappeenrannan kaupunkikonsernissa.
Ns. pienhankintoja koskeva ohjeistus maakunnallisessa
hankintaohjeessa:
Maakunnallisen hankintaohjeen kohdan 2.1.1. mukaan maakunnan
kunnat ja yhteisöt määrittelevät itse omat periaatteet ja eurorajat
pienhankintojen kilpailuttamiselle.
Ohjeen mukaisia menettelytapoja tulee soveltuvin osin noudattaa
myös ns. pienhankinnoissa.
Maakunnallisessa hankintaohjeessa on todettu, että hankinta ilman
kilpailua eli suora hankinta on hankintalaissa mainittujen perusteiden
lisäksi mahdollista kansallisen kynnysarvon (30.000 euroa)
alittavissa eli ns. pienhankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen
tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Ohjeen
mukaan hankinnan vähäisyys on arvioitava hankintayksikön
hankintavolyymien ja hankintojen luonteen pohjalta. Suora hankinta
on ohjeen mukaan mahdollista esimerkiksi silloin, jos
tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai
muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia
kustannuksia eli niin sanottuja transaktiokustannuksia.
Lappeenrannan kaupunkikonsernin hankintaohje 2008:
Lappeenrannan kaupungin hankintaohjeessa 2008 määritettiin ns.
pienhankintoja koskeva suorahankinnan mahdollisuus vastaavasti
kuin edellä maakunnallisessa hankintaohjeessa.
Kaupunkikonsernin ohjeessa oli lisäksi määritetty 2.000 euron raja
vähäiselle tavarahankinnalle sekä palveluhankinnat, jotka on
epätarkoituksenmukaista kilpailuttaa.
Euromääräiset rajat pienhankintojen kilpailuttamiselle:
Ns. pienhankintoja koskevia maakunnallisen hankintaohjeen
määräyksiä on tarkoituksenmukaista Lappeenrannan
kaupunkikonsernin osalta täydentää seuraavasti:
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1. Tavarahankintaa voidaan pitää lähtökohtaisesti vähäisenä, jos
se on alle 5.000 euron suuruinen.
2. Palveluhankinnoissa kilpailuttamisen tarve on arvioitava
tapauskohtaisesti. Yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja
koulutuspalveluiden hankinnoissa sekä yksittäisissä
tietotekniikkaan (tms.) perustuvien kysely-/arviointipalvelujen
hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa tarvittaessa ilman
kilpailua, jos kilpailuttaminen on epätarkoituksenmukaista.
Muissa palveluhankinnoissa alle 10.000 euron suuruisia
palveluhankintoja voidaan pitää sellaisina, joissa
kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista.
3. Myös edellä tarkoitetuissa suorahankinnan piiriin kuuluvissa
hankinnoissa tulee ennen hankinnan suorittamista varmistua
esimerkiksi puhelimitse suoritetulla hintavertailulla siitä, että
tavara tai palvelu hankitaan toimittajalta, joka tarjoaa sen
edullisimmalla hinnalla.
Maakunnallisen ohjeen mukaisia menettelytapoja tulee soveltuvin
osin noudattaa myös ns. pienhankinnoissa. (EI)

Kj

Hallinto- ja henkilöstöjaosto päättää hyväksyä Lappeenrannan
kaupunkikonsernissa noudatettaviksi maakunnallisen
hankintaohjeen määräysten ohella edellä esittelytekstin kohdissa 1 –
3 määritetyt täydentävät ohjeet.
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Hyväksyttiin.
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