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Yh 28 § LABORATORIOPALVELUT
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän laboratoriopalvelut on hankittu vuonna 2014 teh-
dyn sopimuksen mukaisesti Mertopolilab Oy:ltä. Hankintalain mukaisesti myös nämä
palvelut on kilpailutettava ajoittain.
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. Hankinta-
menettelynä on käytetty rajoitettua menettelyä.
Tarjouksia on pyydetty 2.8.2021 neljältä ruokaviraston hyväksymältä laboratoriolta, jotka
toimivat kohtuullisen matkan päässä kuntayhtymän toiminta-alueesta. Sopimuskausi on
1.1.2022-31.12.2024 sekä yhden vuoden optiokausi. Maksimissaan neljän vuoden so-
pimus jää erityisalojen hankintalain mukaisen palveluita koskevan EU-kynnysarvon alle
(428 000 €). Sopimuksen arvoksi on arvioitu tarjouspyyntöjen lähetysvaiheessa noin
300 000 €.
Tarjouspyyntöön liittyen sai esittää kysymyksiä 19.8.2021 mennessä ja niihin vastattiin
26.8.2021. Tarjouksia pyydettiin 2.9.2021 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan men-
nessä saatiin tarjouksia kolmelta laboratoriolta. Tarjousten avaustilaisuudessa tarjouk-
set ja tarjoajat on todettu kelvollisiksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaista-
loudellisuutta arvioidessa huomioidaan analyysi- ym. kustannukset, kuten kuljetuskus-
tannukset, lausunnoista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset varautu-
misesta aiheutuvat kustannukset sekä tärkeimpien aineiden analysointien valmistumis-
aika. Hintapisteiden osuus on 70 % ja laatupisteiden osuus on 30 %.
Tarjouspyynnössä on varauduttu tekemään puitesopimus yhden tai enintään kahden
tarjoajan kanssa. Kahden sopimuskumppanin mallissa voidaan ajoittain teettää rinnak-
kaiset analyysit eri laboratorioilla laadun varmistamiseksi.
Tarjouspyynnön lisäkirjeessä edellytettiin, että jäsenkuntien vesilaitokset voivat käyttää
kilpailutuksen mukaisia hintoja omien näytteidensä analysoinnissa. Nämä ovat tarpeen
lähinnä verkostojen rakentamisen ja korjattujen putkien käyttöönottovaiheessa.
Kaikilla tarjouksen jättäneillä laboratorioilla on tarjouksissaan runsaasti salassa pidettä-
väksi merkittyjä tietoja.
Tarjouksen jättäneiden laboratorioiden vertailupisteet ovat seuraavat:
Vita Laboratoriot Oy 79,78
Metropolilab Oy 95,17
Eurofins Environment Testing Finland Oy 85,84
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Metropolilab Oy, joka sai par-
haat vertailupisteet.
Laboratoriopalveluiden vuosikustannus tulee olemaan noin 57 000 euroa riippuen viral-
lisen näytteenotto-ohjelman lisäksi otettavista ylimääräisistä näytteistä ja niiden analy-
soinnista johtuvista kustannuksista.
Liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja 2021-09-02
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Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus valitsee Metropilab Oy:n kuntayhtymän laboratoriopalveluiden päätuot-
tajaksi sopimuskaudelle 2022–2024 sekä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n
toiseksi laboratoriopalveluiden tuottajaksi. Analyysimäärät jakaantuvat laboratorioiden
välillä suhteessa 90/10. Option käytöstä sovitaan hyvissä ajoin ennen sopimuskauden
päättymistä.
Päätös:



Yh 6/16.9.2021  § 28          Liite 1
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Yh 29 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOPERUSTEET
Keski-Uudenmaan Veden perussopimuksen 2 luku 9 § mukaan yhtymävaltuusto päättää
luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.
Nykyiset luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat:

· kokouspalkkio 95 €/kokous
· yhtymähallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1 000 €/vuosi
· yhtymävaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 200 €/vuosi
· tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 200 €/vuosi

Palkkiot ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2009. Ottaen huomioon yleistenkustannus-
ten nousu on palkkioiden korotus perusteltua. Vertauksen vuoksi Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vastaavat palkkiot ovat olleet 1.7.2020 alkaen seu-
raavat:

· kokouspalkkio 105 €/kokous
· johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 1 540 €/vuosi
· ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä 21 €/h
· ansionmenetyskorvaus ilman todistusta 10 €/h

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat luottamus-
henkilöiden palkkioperusteet, jotka otetaan käyttöön 1.1.2022 alkaen ja ovat voimassa
toistaiseksi:

· kokouspalkkio 105 €/kokous
· yhtymähallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1 540 €/vuosi
· yhtymävaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 315 €/vuosi
· tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 315 €/vuosi
· ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä 21 €/h
· ansionmenetyskorvaus ilman todistusta 10 €/h

Päätös:
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Yh 30 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Nro  Pvm. Asia
10/2021 26.8.2021 Paippisten siiviläputkikaivon rakentaminen.

Hankintapäätös, Maanrakennus Jokinen Oy.
Puheenjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen tiedokseen ja päättää olla käyttä-
mättä otto-oikeuttaan.

Päätös:
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