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Vehniän koulun pellettipolttimen uusiminen
Selostus asiasta

Vehniän koululla on toiminnassa Ariterm Oy:n pellettikattila ja
Siemensin ohjausjärjestelmä. Laitteiston ikä on n. 15 vuotta.
Siemensin ohjausjärjestelmä on tullut tiensä päähän eikä siihen
valmisteta enää varaosia, joten se vaihdetaan uuteen.
Ohjausjärjestelmän on oltava tietyntyyppinen, jotta se toimisi
pellettikattilan kanssa. Koska Siemensiltä ei uutta saa eikä entistä
voi korjata, on järkevää tilata kattilaan varmasti sopiva
ohjausjärjestelmä Ariterm Oy:ltä. Ariterm Oy on tarjonnut Arimatic
151 ohjauskeskuksen, UPS-akun 300W ja BioJet-polttimen
jäähdytyspumpun ohjausyksikön hintaan 4.470,00 €. Samalla
uusitaan myös automaattisytytys yhdellä puhaltimella hintaan
990,00€, syöttöruuvin kaira hintaan 570,00 €, huoltoluukku öljypoltin
-sovitteella 700,00 €.
Lisäksi varalämmönlähteeksi asennetaan öljypoltin nykyisen kattilan
runkoon. Pellettikattilan mahdollisessa häiriötilanteessa
patteriverkostoon ei saada lämpöä nykyisillä järjestelmillä. Tästä
johtuen patteriverkoston varajärjestelmäksi laitetaan öljypoltin.
Ariterm on tarjonnut tähän Biojet 200 P biopolttimen hintaan
5.900,00 €.
Ariterm Oy:n tarjous on yhteensä 12.630,00 €, hinta alv 0 %.
Tarjous ei sisällä LVI eikä rakennussuunnittelua, eikä rakennus- tai
asennustyötä.
Tarjous sisältää asennus- ja käyttöohjeet.

Perustelut (lain, asetuksen
tai kunnallisen säännön
kohdat, määräykset ja sopimukset)
Päätös

Hankinta koskee kiireellistä korjaustyötä, jolla voidaan estää
vahingon syntyminen ja hankinnalla turvataan pellettikattilan
toiminta.
TELA 13.6.2017 § 74, 3., 3.2.

Päätän tilata pellettikattilan ohjausjärjestelmän Ariterm Oy:ltä.
Päätän tilata myös öljypolttimen patteriverkoston varajärjestelmäksi.
Päätös on kuntaa sitova sen jälkeen, kun se on saavuttanut lainvoiman
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Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös julkaistaan kunnan verkkosivuille 4.2.2019

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen

Jakelu/
Lisätiedot päätöksestä

[ X ] Toimitettu sähköpostitse, 4.2.2019
tela, Ariterm Oy, Hely Harju, Anu Pellinen, Jani Veikkolainen, Janne
Laiho, Pirjo Ilmasti-Ahonen, Arja Hurskanen
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OIKAISUVAATIMUSSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA 1
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132
§: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. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös katsotaan saaduksi tiedoksi kolmantena päivänä sen
lähettämisestä. 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 erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 138-140 §:t (410/2015)).
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan nimi, kotikunta sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisua vaativan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä. Mikäli käytetään asiamiestä, tulee hakemukseen
liittää valtakirja.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite
Laukaan kunta
Tekninen lautakunta
PL 6, 41341 Laukaa
Laukaantie 14, 41340 Laukaa
tekninentoimi@laukaa.fi
Viraston aukioloaika: ma-pe klo 9-15
_______________________________
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

