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Asia Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta varhaiskasvatukselle
sekä esi- ja perusopetukselle

 Koulutarvikkeiden hankinnasta Lekolar-Printel Oy:ltä on kunnalla
vuosien kokemus.  Tuotteet on todettu hyviksi ja toimitukset ovat
pelanneet moitteettomasti.  Lukuvuoden 2021-2022 hankinta on
tarkoitus tehdä suorahankintana.  Useamman vuoden sopimusta ei
ole tarkoituksenmukaista tehdä kuntaliitosvaiheessa. Lekolar on
antanut tarjouksen 12.1.2021.  Alennusprosentit ovat seuraavat:

Pelit ja lelut 20 %
Koulu- ja toimistotarvikkeet 20 %
Kuvataide ja askartelu 15 %
Tekstiilityö 20 %
Opetusvälineet (musiikki,
tekninen työ, luonnontieto,
matematiikka) 20 %
Painettu oppimateriaali 15 %
Liikunta 20 %
AV-laitteet 10 %
Opetuksen päiväkirjat, kalenterit
ja leimasimet

netto

Asikaskohtaisen nettohintalistan
mukaiset tuotteet

netto

 Alennukset  ja asikaskohtaiset nettohintalistat ovat voimassa
31.12.2021 saakka. Alennukset lasketaan arvolisäverollisesta (alv
24 %) hinnasta.  7.4.2021 mennessä tehdyt perustilaukset
toimitetaan 29.5.2021 mennessä tai sopimuksen mukaan.
26.5.2021 mennessä saapuneet tilaukset toimitetaan sovitulla
viikolla elokuussa ennen lukuvuoden alkua. Toimitusaika muille kuin
perusteilauksille on 10 arkipäivää.

 Hankintaan on varattu vuoden 2021 talousarvioon määräraha ja
kyseessä on pieni hankinta, joka ei edellytä hankintalain mukaista
kilpailutusta. Nopolan koulun ja päiväkodin hankinnat tehdään
yhdessä.

Päätös Päätän hyväksyä Lekolarin tarjouksen 12.1.2021 lukuvuodelle
2021-2022 hankittavista koulu- ja askartelutarvikkeista.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1. Oikaisuvaatimusohje:
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus teh dään, osoite ja postiosoite, sähköposti:

  Kyyjärven sivistyslautakunta
 Kivirannantie 4
 43700 Kyyjärvi
 Email kirjaamo@kyyjarvi.fi
 (kirjaamo avoinna ma-pe klo 9-14)
 Vaihde 044 459 7111

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja/viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti
nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 muutosvaatimuksen perusteet (Kuntalaki 134 §)

 tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

2. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi:
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankin-
nassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yh-
teisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saa-
nut kirjallisesti tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden kä-
siteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan läh-
tettämisestä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjel-
män laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Hakemukseen on liittettävä:
-päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
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-asiakirjat, joihin vedotaan
-valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä

EU-kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut
Èrityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne-, ja postipalvelut) kos-
kevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Valituskielto
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös
on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radantakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelinvaihde 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti: markkioikeus@oikeus.fi

Pöytäkirja/päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ____/____20___

Lähetetty tiedoksi kirjeellä                           Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla  ____/____20___
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