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Kutsuohjatun asiointiliikenteen järjestäminen 20.1-25.5.2020 

 Hartolan kunta järjesti syksyllä 2019 kokeiluna kutsuohjatun
asiointiliikenteen. Kokeilun aikana todettiin, että käyttöä on
Kalho-Pohjola suunnan asiointiliikenteelle. Kutsutaksipohjaista
asiointiliikennettä jatketaan 20.1.-25.5.2020 Palvelutaksi Korpela
ky:n hoitamana. 

 Kutsutaksilinjat ajetaan aikataulun mukaan, jos yksikin asiakas
suorittaa kutsun. Jos kutsua ei tule, linjaa ei ko. päivänä ajeta.
Todelliset reittien pituudet muodostuvat asiakkaiden tilausten
perusteella. Kuljetusreitin  pituus lasketaan siten, että reitti alkaa
ja päättyy Hartolan kirkonkylään. Laskutettava kilometrimäärä on
Hartolan kirkonkylältä takaisin Hartolan kirkonkylälle, kuitenkin
aina enintään todelliset reitistä autolle aiheutuneet kilometrit.

 Ajot järjestetään asiakkaiden tilausten mukaan ja asiakkaat
tilaavat kuljetuksen suoraan kuljetusyrittäjältä päivää ennen
kuljetusta.

 Kunta maksaa liikenneyrittäjälle kilometripohjaisen korvauksen,
josta korvauksesta on vähennetty asiakkailta perittävä
linja-autoliikenteen mukainen maksu. Laskusta tulee ilmetä ajettu
reitti, ajokerrat, asiakkaiden määrät kultakin reitiltä sekä saadut
maksut.

 Reitti 1. Pohjolan suunta maanantaisin
 Lähtö Hartolasta klo 11.00  – Kalho –Pohjola – Itä-Hartola  -

paluu Hartola 1,46 €/km

 Hinnat sis. alv. 10 %

 Kalusto:
 Volkswagen Transporter 2.5 TDI Kombi (2008)
 Rekisteröity 1.+8. hengelle.

Päätös Päätän valita Palvelutaksi Korpela ky:n hoitamaan kutsuohjatun
asiointiliikenteen 20.1.2020 hintaan 1,46 €/km

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 8.1.2020

Annika Blom
Hallintojohtaja
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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
 (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:

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


