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SAMARBETE MED KL-KUNTAHANKINNAT OY
I kyrkostyrelsens cirkulär 32/2009 gjordes en förfrågan om församlingarnas
intresse för att utveckla upphandlingsverksamheten och bedriva samarbete med
KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat). Av de församlingar som besvarade
förfrågan uttryckte 68 procent intresse för ett samarbete.
Kuntahankinnat är en icke vinstdrivande inköpscentral enligt 11 § i
upphandlingslagen som ägs helt av Kommunförbundet. Centralen har rätt att
konkurrensutsätta varor och tjänster och ingå ramavtal eller teckna
upphandlingskontrakt på sina kunders vägnar. Kuntahankinnat samlar volymer,
konkurrensutsätter och ingår ramavtal och upphandlingskontrakt samt sköter
avtalshanteringen för kundernas räkning. Bolaget erbjuder kommunkunder och
andra kunder i hela landet volymfördelar, pris- och processbesparingar samt en
mångsidig upphandlingskompetens. Produktområdena väljs utifrån kundernas
önskemål. Bolaget täcker sina utgifter med serviceavgifter som betalas av
avtalsleverantörerna. Närmare information om Kuntahankinnat och deras
upphandlingstidtabeller finns på http://www.kuntahankinnat.fi.
Kyrkostyrelsen och Kuntahankinnat har berett ett upphandlingssamarbete och
ingått ett ömsesidigt avtal om samarbete. Församlingarna och Kyrkans
centralfond/Kyrkostyrelsen är utomstående organisationer i förhållande till
Kuntahankinnat, och bolaget kan inte fatta upphandlingsbeslut och ingå
upphandlingskontrakt å deras vägar utan samarbetsavtal och fullmakter. Eftersom
församlingarna är självständiga upphandlande enheter kan inte heller Kyrkans
centralfond eller Kyrkostyrelsen utan fullmakter fatta upphandlingsbeslut eller
ingå upphandlingskontrakt för församlingarnas räkning.
I enlighet med den överenskomna samarbetsmodellen beslutar varje församling
självständigt om att gå med i upphandlingssamarbetet. Efter att ett sådant beslut
fattats undertecknas ett avtal om upphandlingssamarbete (3 exemplar) samt en
utfästelsefullmakt separat för varje konkurrensutsättning (3 exemplar), som sänds
till Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet (PB 185, 00161 Helsingfors). För varje
konkurrensutsättning ifylls dessutom den begärda blanketten om volymuppgifter
(t.ex. excel, webropol–förfrågan). Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet sänder
dokumenten och ett sammandrag av volymuppgifterna till Kuntahankinnat.
Avtalet om upphandlingssamarbete sluts bara en gång i början av samarbetet och
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därefter undertecknas en utfästelsefullmakt för varje konkurrensutsättning som
församlingen vill delta i.
Församlingen förbinder sig till att agera i enlighet med avtalet om
upphandlingssamarbete, den avgivna konkurrensutsättningsspecifika utfästelsen
och Kuntahankinnats allmänna avtalsvillkor, till att iaktta de anvisningar som
Kyrkostyrelsen utfärdat och ge Kuntahankinnat och Kyrkans centralfond alla
uppgifter som är nödvändiga för att dessa ska kunna utföra sitt uppdrag, till att
svara för sitt beslutsfattande i enlighet med sina egna regler och korrektheten i
den meddelade informationen och till att för egen del följa överenskomna
tidtabeller.
Av de församlingar som besvarade kyrkostyrelsens förfrågan hade 60 procent en
egen upphandlingsanvisning. I detta sammanhang vore det bra att granska
församlingens anvisningar för upphandlingsväsendet. Enligt kyrkostyrelsens
anvisning ”Iakttagande av upphandlingslagen i församlingarna” ska församlingarnas genom egna upphandlingsanvisningar, instruktionerna och kyrkorådets
beslut avgöra hur befogenheter och ansvar gällande upphandlingarna fördelas.
Kuntahankinnat anordnar en separat konkurrensutsättning gällande utrustning
som behövs inom IT-områdena. För närvarande insamlas information från ITområdena. De IT-områden som deltar i denna konkurrensutsättning ska lämna in
de behövliga volymuppgifterna, avtalen om upphandlingssamarbete och
förbindelsefullmakterna till Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet senast 21.12.2009.
Excel-tabellen med volymuppgifterna ska också sändas per e-post till adressen
kirkkohallitus.hankintayksikko@evl.fi. Målet är att konkurrensutsättningshandlingarna ska bli klara före årets slut så att upphandlingen kan publiceras i
HILMA genast i början av januari.
Kuntahankinnat genomför som bäst som standardkonkurrensutsättning en
kundkartläggning och insamling av volymuppgifter för konkurrensutsättning av
kopierings- och multifunktionsapparater. Tidtabellen är mycket knapp. Avtalet
om upphandlingssamarbete, förbindelsefullmakten och volymuppgifterna ska
vara insamlande senast 4.12.2009. En kort redogörelse över ärendet finns på
Kyrkostyrelsens upphandlingsväsendes webbsidor http://evl.fi/hyvatkaytannot.
Tidtabellen för Kuntahankinnats standardkonkurrensutsättningar finns också på
samma webbsida. Här finns även bilagorna till detta cirkulär i elektronisk form.
På webbplatsen i fråga presenteras Kuntahankinnats kommande konkurrensutsättningar i korthet, deras tidtabeller och de bilagor med vilka volymuppgifterna
samlas in samt andra aktuella ärenden.
Miljösynpunkter ska också beaktas bättre vid upphandlingar. EU och Nordiska
ministerrådet har redan utfärdat miljökriterier för 17 produktgrupper. Uppgifter
om
produktgrupperna
fås
på
sidorna
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit en.htm och www.hymonet.com.
Olika handledningar i ämnet har också publicerats.
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Närmare uppgifter fås av Kyrkostyrelsens upphandlingschef Kielo Virpasuo, tfn
09-1802 252, e-post kielo.virpasuo@evl.fi. Frågor kan också skickas till
upphandlingsenhetens e-post kirkkohallitus.hankintayksikko@evl.fi.
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