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Vireillepanija

Yhdyskuntatekniset palvelut

Asia

Pienkuormaajan hankinta

Selostus asiasta

Ylöjärven kaupungin konekeskus yhdessä yleisten alueiden
tehtäväalueen kanssa on selvittänyt Ylöjärven kaupungin
yleisten alueiden hoitoon soveltuvia pienkuormaajia ja esittää nyt kaupungille hankittavaksi AVANT TECNO Oy:n
Avant 760 sarjan pienkuormaajan lisälaitteineen. Koneen
tarkemmat tiedot liitteenä.
Konevalintaa perustellaan seuraavasti:
1. Tämän kokoluokan kone paras tekonurmikenttien ja jäädytettävien monitoimikenttien hoitoon.
2. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole olemassa muiden valmistajien koneita kyseisessä kokoluokassa ja tässä kokoluokassakin ensimmäiset Avantitkin saa vasta 2018
alussa.
3. Ylöjärven kaupungin jo omistamien Avant-koneiden kaikki lisälaitteet sopivat suoraan uuteen koneeseen. Ei aiheutuisi päällekkäisyyksiä / yhteensopimattomuutta
mahdollisen toisen konemerkin liitäntöjen/lisälaitteiden
kanssa.
4. Varaosat on saatavissa erittäin nopeasti ja läheltä, koska Avant Tecno Oy:n tehdas Ylöjärvellä.
5. Huolto on saatavissa erittäin nopeasti ja läheltä, koska
Avant Tecno Oy:n tehdas Ylöjärvellä.
6. Viime pienkuormaajien tarjouskilpailussa saatiin kaksi
tarjousta, mutta molemmissa tarjottiin samaa Avant-konetta (toinen suoraan avantilta, toinen muulta toimittajalta, joka olisi ostanut koneen Avantilta ja myynyt kaupungille).
7. Avantin hydrauliikantuotto on erittäin suuri, pystytään
käyttämään erilaisia paljon tehoa tarvitsevia lisälaitteita
esim. tekonurmen puhdituslaitetta.
Konekeskus ja Yleiset alueet ovat olleet 13.12.2017 jälkeen
yhteydessä kyseisestä koneesta Avant Tecno Oy:n ja pyytäneet koneesta tarvittavine lisälaitteineen ehdollisen tarjouksen. Ehdollisuus liittyi hankinnan kilpailuttamiseen ja käytettävissä olevien määrärahojen riittävyyteen. Avant on toimittanut kaupungille 19.12.2017 tarjouksen kyseisestä koneesta lisävarusteineen. Tarjouksessa esitetyn peruskoneen hinta on 49.700 € ja lisälaitteiden kanssa (mm. jäähöylä, sorakauha, keräävä ruohonleikkuri, lumikauha jne.) yhteensä
57.929,79 € (alv 0%).
Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan
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13.12.2017 §134 varannut tämäntyyppisen pienkuormaajan
hankintaan 60.000 € (alv 0%).
Yhdyskuntatekniikan päällikkö ehdottaa, että Ylöjärven kaupunki hankkii konekeskuksen ja yleisten alueiden esittämän
760 sarjan Avant pienkuormaajan ja Avant Tecno Oy:ltä
saatuun tarjoukseen pohjautuen.
Hankinta esitetään toteutettavaksi suoraan Avant Tecno
Oy:ltä ilman erillistä kilpailutusta edellä esitetyin perustein
sekä siksi, että kaupunki on lisäksi kilpailuttanut ja hankkinut vastaavia pienkuormaajia viimevuosien aikana käyttöönsä ja näissäkin hankinnoissa on koneeksi ja toimittajaksi
valikoitunut Avant / Avant Tecno Oy.
Kilpailutusten kautta hankintayksiköllä on myös tiedossa
pienkuormaajien yleinen hintataso ja saatu tarjous on yleiseen hintatasoon nähden edullinen. Lisäksi vastaavaa konetta haetussa koko- ja koneluokassa ei ole muualta saatavilla. Myöskään ei ole tiedossa, että olisi saatavissa toisten
pienkuormaajamerkkien toimittajilta konetta, joka olisi kaupungin nykykaluston ja nykykalustoon suoraan liitettävillä lisälaitteilla varusteltuja pienkuormaajia.
Kaupungin nykyisen pienkuormaajakaluston ja lisälaitteiden
yhteiskäytön vuoksi kyseeseen tulisi hankintana muutoinkin
vain edellä esitetty pienkuormaaja, minkä johdosta myös
sen valmistajaksi tulisi Avant Tecno Oy.
Hankinta on julkisen hankintalain tavarahankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon 60.000 € alittava hankinta.
Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Päätän hankkia Ylöjärven kaupungille selosteosan
perusteella Avant 760-sarjan pienkuormaajan Avant Tecno
Oy:n tarjouksen 19.12.2017 mukaisella
toimituskokoonpanolla ja tarjouksessa esitetyllä hinnalla
57.929,79 € (alv 0%). Hankinta katetaan Ylöjärven
kaupungin teknisen lautakunnan 13.12.2017 §134
päätöksen mukaisesti konekeskuksen kyseiseen
hankintaan vuodelle 2018 varatusta kalustomäärärahasta.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 12.1.2018
Pauli Piiparinen
Elinvoimajohtaja
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Avant Tecno Oy
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula
Kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen
Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää
Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittamissa kansalliset
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 1
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan
viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaan vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain
mukaisen 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
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Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta
sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikaisua
vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.
_________
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
 60.000 € tavarat ja palvelut
 150.000 € rakennusurakat
 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
 300.000 € muut erityiset palvelut
 500.000 € käyttöoikeussopimukset

Vaatimukseen on liitettävä:

päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä

asiakirjat, joihin vedotaan

valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Hankintaoikaisua ja oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen yhteystiedot (Toimitusosoite):
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Ylöjärven kaupunginhallitus
PL 22, 33470 Ylöjärvi
Käyntiosoite: Kuruntie 14
puh. 03 565 30 000
sähköposti kirjaamo@ylojarvi.fi

Julkisesti nähtävänä

12.1.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköpostitse 12.1.2018
Lähetetty sisäisessä postissa 12.1.2018
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

