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NYTT AVTAL OM UPPHANDLINGSSAMARBETE MED KL-KUNTAHANKINNAT OY
KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) och Kyrkostyrelsen har 6.2.2014 ingått ett avtal om
upphandlingssamarbete. Detta avtal ersätter det tidigare samarbetsavtalet från 2009 som behandlades i
Kyrkostyrelsens cirkulär 44/2009. Det nya avtalet möjliggör ett enklare och effektivare agerande i
upphandlingssamarbetet.
Kuntahankinnat ägs av Finlands kommunförbund rf och är en sådan inköpscentral som avses i 11 § i lagen om
offentlig upphandling. Kuntahankinnat genomför konkurrensutsättningar av ramavtal enligt 31 § i
upphandlingslagen och sköter ingåendet och hanteringen av dessa avtal på sina kunders vägnar. Kunder hos
Kuntahankinnat kan vara finländska kommuner, samkommuner och kommunala affärsverk. Via avtalet om
upphandlingssamarbete kan även församlingar och kyrkliga samfälligheter inom evangelisk-lutherska kyrkan
vara kunder hos Kuntahankinnat.
Det centrala i den nya verksamhetsmodellen ur församlingarnas och samfälligheternas synvinkel är följande:
 Man ska anmäla och förbinda sig till ett ramavtal genom att fylla i Kuntahankinnats
upphandlingsspecifika förbindelseblankett. Församlingen behöver inte ingå ett separat ramavtal utan
alla församlingar har samma möjligheter att utnyttja ramarrangemanget.
 Församlingar som ingått ett ramavtal enligt den tidigare samarbetsmodellen hamnar inte i en sämre
ställning, utan kan fortsättningsvis utnyttja de tidigare ramavtalen som de förbundit sig till och i
framtiden ansluta sig till kommande ramavtal på samma sätt som tidigare, genom att underteckna en
förbindelse.
 Kuntahankinnats förbindelse sänds till Kuntahankinnat (kyrkans egen blankett används inte längre, utan
samma blankett som kommunerna, och förbindelsen lämnas inte till Kyrkostyrelsen utan direkt till
Kuntahankinnat).
 Församlingen och samfälligheten förbinder sig att använda ramavtalet och följa Kuntahankinnats
allmänna villkor vid gemensamma upphandlingar genom att underteckna förbindelsen och sända den till
Kuntahankinnat.
 Församlingen och samfälligheten kan i efterhand ansluta sig till ett ramavtal oberoende av om det
nationella tröskelvärdet på 30 000 euro överskrids eller inte. Detta gäller dock inte ramavtal som ingåtts
före 2014. I detta fall kan man i efterhand delta i ett visst konkurrensutsatt ramavtal om upphandlingens
värde inte överskrider det nationella tröskelvärdet, dvs. om upphandlingen inte omfattas av
upphandlingslagen.
Det nya avtalet om upphandlingssamarbete ersätter det tidigare samarbetsavtalet mellan Kuntahankinnat och
Kyrkostyrelsen från 19.11.2009, och det ersätter också eventuella tidigare avtal om samarbete mellan
Kuntahankinnat, Kyrkostyrelsen och församlingen. Den nya verksamhetsmodellen kräver inga särskilda
åtgärder, varken av de församlingar som tidigare har ingått ett ramavtal om samarbete eller av de församlingar
som inte har det. Alla har samma möjligheter att utnyttja framtida ramavtal som konkurrensutsätts av
Kuntahankinnat.

Närmare information om avtalet om upphandlingssamarbete och den nya verksamhetsmodellen samt om
Kuntahankinnats konkurrensutsättningar, ramavtal och förbindelser fås på Sacrista > Ekonomi och förvaltning >
Upphandling eller på hankinnat.kirkkohallitus@evl.fi.
Närmare uppgifter om samarbetsavtalet ger även jurist Mikko Tähkänen,
tfn 09-1802 236, e-post: fornamn.efternamn@evl.fi.
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