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Päiväkoti Vanttu uusi pysäköintialue

 Hallintosäännön 40 §:n mukaan alle 25.000,00 euron hankinnoista
päättää osastopäällikkö.

 Päiväkoti Vantun uusi pysäköintialue on kilpailutettu ja niistä on
annettu kolme tarjousta seuraavilta toimittajilta:

Toimittajan nimi yhteensä €/ kk
alv 0 %

Kuljetus ja maansiirto
Jari Koskinen Oy

3629 €

Rantasen Sora ja Turve 3270 €

Korjaus H Pajunen Ky 3641 €

Päätös Tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja sen perusteella halvimman
tarjouksen on jättänyt Rantasen Sora ja Turve. Hartolan päiväkoti
Vantun uuden pysäköintialueen urakoi Rantasen Sora ja Turve.

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 8.11.2019

Tiihonen Aki
Tekninen johtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 
 (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
 voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
 kuntalain 89 §: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
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 (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.

 Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä
 tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
 sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
 voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
 luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
 seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

 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
 aantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti

 Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä
 oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
 hankintayksikön hallussa.

 Toimitusosoite:

 Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

 xxx:lle (toimielin)
 postiosoite: PL 16, 19601 Hartola
 käyntiosoite: Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
 sähköpostiosoite kunta@hartola.fi


