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Vireillepanija

Rakennusmestari Vesa Toivonen

Asia

Kaavateiden kesäpäivystys

Selostus asiasta

Kaavateiden kesäpäivystyksestä on pyydetty tarjousta sähköpostitse neljältä urakoitsijalta 18.4.2018 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Tampereen Kiinteistöpojat Oy ja JSW Viherhoito Oy.

Rakennusmestarin esitys:
Esitän, että kaavateiden kesäpäivystys hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Tampereen Kiinteistöpojat Oy:ltä
hintaan 400 €/kk alv 0%.
Perustelut

Hallintosääntö
Elinvoimajohtajan päätös 12.12.2016 § 11

Päätös

Päätän hankkia kaavateiden kesäpäivystyksen Tampereen
Kiinteistöpojat Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 400
€/kk alv 0%. Sopimuskausi alkaa 1.5.2018 ja on voimassa
siihen asti, kun kaavateiden omien työntekijöiden
aurauspäivystys syksyllä alkaa.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 26.4.2018
Mirko Harjula
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Jakelu

Tampereen Kiinteistöpojat Oy
JSW Viherhoito Oy
Rakennusmestari Vesa Toivonen
Kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen
Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittamissa kansalliset
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 1
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan
viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankin-
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tamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain mukaan vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
kuntalain mukaisen 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 saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta
sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikaisua
vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.
_________
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
 60.000 € tavarat ja palvelut
 150.000 € rakennusurakat
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400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
300.000 € muut erityiset palvelut
500.000 € käyttöoikeussopimukset

Vaatimukseen on liitettävä:

päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä

asiakirjat, joihin vedotaan

valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Hankintaoikaisua ja oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen yhteystiedot (Toimitusosoite):
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Ylöjärven kaupunginhallitus
PL 22, 33470 Ylöjärvi
Käyntiosoite: Kuruntie 14
puh. 03 565 30 000
sähköposti kirjaamo@ylojarvi.fi

Julkisesti nähtävänä

26.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköpostitse 26.4.2018
Lähetetty sisäisessä postissa 26.4.2018
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

