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Hankinta-asiamiespalvelu
jatkuu osana Kinnon
yritysneuvontaa
Kouvolan kaupunki on myöntänyt
rahoituksen vuodelle 2019 hankintaasiamiespalvelun toiminnan jatkamiseen
1.5. alkaen, kun Fiksut hankinnatprojekti päättyy. Toiminta-alueena on
Kouvolan kaupunki. Yritysten ja
hankintayksiköiden neuvonta sekä
markkinakartoitusten ja koulutusten
järjestäminen säilyvät toiminnan
pääsisältöinä. Työtä tehdään
kiinteässä yhteistyössä
yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin
hankintayksikön kanssa.

Kaupungin kilpailutukset keskitetään konsernipalvelujen
hankintatiimiin
Kouvolan kaupungin vuoden alussa voimaan tulleen organisaatiouudistuksen myötä
myös hankintojen palveluja keskitetään. Jatkossa konsernipalvelujen hankintatiimi
vastaa kilpailutusten toteutuksesta toimialojen ja päättäjien keskittyessä hankinnan
kohteen määrittelyyn. Rakennusurakoiden (kynnysarvo 150 000 euroa)
kilpailuttamisesta vastaa jatkossakin urakasta vastaava toimiala. Toimiala kilpailuttaa
myös rakennusurakoiden pienhankinnat. Kaikki kaupungin tekemät tarjouspyynnöt
laaditaan Cloudia kilpailutusjärjestelmällä, niin kilpailutettavat pienhankinnat kuin
kynnysarvon ylittävät hankinnat. Lisätiedot: Hankintapäällikkö M arja-Liisa Jyrkilä,
marja-liisa.jyrkila@kouvola.fi, p. 020 615 7166. Linkki kaupungin hankintakalenteriin ja
ohjeistuksiin.

Kouvolan kaupunki tekee hankintasopimuksia
lähiruokatoimittajien kanssa
Kouvolan kaupunki jatkaa viime vuonna aloitettua lähiruokateemaa uudella
sopimuskaudella. Hankinnasta tulee tarjouspyyntö helmikuussa tarjousportaaliin:
https://pienhankintapalvelu.fi/kouvola. Valittavien tuotteiden tulee soveltua
kaupungin ruokapalvelutuotantoon. Kaupungilla on yhteinen ruokalista kaikilla
kohteilla (esim. koulut, päiväkodit, hoivalaitokset), jolloin tuotteen menekki
toimituspäivänä on suuri. Lisäksi edellytetään, että tuotteet toimitetaan perille
kaikkiin kaupungin tuotantokeittiöihin. Tuotantokeittiöitä on yhteensä 19 kpl
Kouvolan alueella. Lisätietoja kaupungin ruokapalveluiden tarpeista antaa vs.
ruokapalvelupäällikkö Leena M ultala p. 02061 57174.
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Kinno kehittää
hankintaosaamistaan
Kaupungin hankintaohjeistus ohjaa myös
Kinnossa tehtäviä hankintoja. Kinnon
ohjeistuksia ollaan päivittämässä, lisäksi
hankintoja tekevä henkilöstö saa
lisäkoulutusta omalta hankintaasiamieheltä. Tutkimme myös
mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköisiä
kilpailutustyökaluja.

Hankintojen viranhaltijapäätökset löytyvät nyt verkosta
Aiemmin viranhaltijapäätöksiä on voinut nähdä vain päätöksentekopaikoissa, nyt ne
ovat saatavilla Dynasty tietopalvelussa. Yleisessä tietoverkossa julkaistaan ne
päätökset, joihin soveltuvat kuntalain muutoksenhakumahdollisuudet. Käytännössä
tämä koskee toimielimen ja viranhaltijan tekemiä päätöksiä. Tällaisia hankintoja ovat
esimerkiksi kynnysarvon alittavat ns. pienhankinnat, kuten tavara- ja
palveluhankinnoissa 60 000 euroa alittavat sekä rakennusurakoissa 150 000 euroa
alittavat. Rakennusvalvonnan päätökset, joihin on kunnan jäsenen
muutoksenhakuoikeus, julkaistaan Ilmoitukset ja kuulutukset-sivuilla.

Poimintoja tulevista hankinnoista
Kouvolan kaupungilla on meneillään mm. ilmanvaihtosuodattimien hankinta (EU), ep.
18.2. Tarjouspalvelussa sekä merkkipäivälahjat Kouvolan kaupungin henkilöstölle
(pienhankinta), ep. 28.1. Pienhankintapalvelussa.
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry (Kyvi) vastaa maakunnan virkistysalueiden
kehittämisestä. Valmisteilla on ns. Reporeitti-hankinta, jonka tarjouspyyntö
julkaistaan lähipäivinä Kyvin sivuilla ja HILM A portaalissa. Tarjouksia pyydetään
kolmeen eri osa-alueeseen: 1) n. 9 km maastouran tekeminen ulkoilureittiä varten,
2) ennakkoraivaus, opasteiden asennus, entisten opasteiden poisto, merkkien
ennallistaminen, ojien yli rakennettavat sillat ja Särkilammen entisen taukopaikan
rakenteiden purku ja kohteen ennallistamisen, 3) mm. puisten taukorakenteiden
rakentaminen Pitkälammin vuorelle ja M urjanvuorelle. Lisätiedot: toiminnanjohtaja
Jukka Kinnunen, p. 0400 452270, jukka.kinnunen@kyvi.fi.

Sidosyksikköhankinnoissa uudet säännökset
Sidosyksiköiden ulosmyyntiä rajoittava hankintalain säännös astui voimaan vuoden
alusta. Sidosyksikkö saa jatkossa harjoittaa enintään 5 % ja 500 000 euron osuuden
liiketoiminnastaan muiden kuin siihen määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden
kanssa. M olempien ulosmyyntirajojen on toteuduttava yhtä aikaa.
Poikkeuksen muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sidosyksiköt, joiden
ulosmyynti saa olla 10 % vuoden 2021 loppuun asti sekä kunnan jätehuollon
sidosyksiköt vuoden 2029 loppuun asti. Poikkeuksena ovat myös tilanteet, joissa
sidosyksikön liiketoimintaa vastaavaa markkinaehtoista toimintaa ei ole.
M arkkinaehtoisen toiminnan olemassaolo selvitetään avoimuusilmoituksella. Sääntelyn
tarkoituksena on asettaa rajat julkisen sektorin omistamien yhtiöiden toiminnalle ja
turvata, etteivät markkinat ja kilpailuneutraliteetti vaarannu. Lisätietoja tästä.
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Tulevia tapahtumia
26.3. klo 8.30 - 12. Cloudia tarjoustyökalujen käyttökoulutus yrityksille. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen.
11.4. Hankintaseminaari klo 9 - 16, KRAO. Ohjelma tarkentuu myöhemmin Kinnon
sivuille/Hankinta-asiamiespalvelu ja Kinnon tapahtumakalenteriin.
Hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle, ollaan
yhteyksissä!
Marita Melkko
Hankinta-asiamies
p. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi
www.kinno.fi/hankinta-asiamiespalvelu

Kouvola Innovation Oy
Kouvolan seudun
kehittämisyhtiö
Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola
info@kinno.fi

Kinno Fac ebookissa » kinno.fi
» visitkouvola.fi »
Osoitelähde: Kouvola Innovation Oy:n asiakasrekisteri
Rekisteriseloste » En halua uutiskirjettä jatkossa »

3/3

