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HANKINTAPÄÄTÖS TURVAPUHELINPALVELUISTA
Asia
Joutsan kunta on pyytänyt tarjouksia turvapuhelinpalvelusta, joka sisältää
hälytysten vastaanottamisen ja avun hälyttämisen asiakkaalle vuoden jokaisena päivänä 24/7 Joutsan kunnan alueella.
Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 27.10.2020, Cloudia.com kilpailutusjärjestelmässä ajalla 27.10.-11.11.2020.
Määräaikaan mennessä tarjouksen on jättänyt AddSecure Smart Care Oy.
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon.
Kyseessä on pienhankinta, jolloin hankintalaki ei tule sovellettavaksi.
Joutsan kunnalla on ollut käsitys, että nykyinen toimija ei enää jatka sopimustaan 31.1.2021 jälkeen, jonka vuoksi hankinnan valmistelu on täytynyt
aloittaa ennen irtisanomisilmoituksen saapumista.
Nykyinen toimija on ilmoittanut jatkavansa sopimusta edelleen 1.2.2021 lukien. Näin ollen kilpailutukselle ei ole edellytyksiä.
Hankinta päätetään keskeyttää, koska hankinnan edellytykset ovat muuttuneet hankintamenettelyn aikana.

Päätös

Hankinta keskeytetään ja jätetään tekemättä.

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 17.11.2020

Anna-Maija Kääriäinen
perusturvajohtaja
Tiedoksi

Annettu tiedoksi asianosaisille sähköpostilla 17.11.2020.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla 17.11.2020
alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).
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AddSecure Smart Care Oy
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Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvalautakunnan käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jos muuta
ei näytetä, seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä. Sitä päivää, josta
muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Joutsan kunnan verkkosivuille.
Vaatimus asian saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.
Vaatimuksen voi lähettää postitse osoitteella:
Joutsan perusturvalautakunta, Länsitie 5, PL 20, 19650 Joutsa
tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@joutsa.fi

