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Maakuntaviestikuljetus 16.2.2019 Saarijärvelle
Asia

Keski-Suomen maakuntaviesti hiihdetään 16.2.2019 Saarijärvellä.
22.1.2019 on pyydetty sähköpostitarjoukset Viitasaaren joukkueen
kuljetuksesta välillä Viitasaari-Saarijärvi-Viitasaari J. Paanasen Liikenne
Oy:ltä ja Viitasaaren Tilausliikenne Oy:ltä. Tarjoukset on pitänyt toimittaa
29.1.2019 mennessä. Molemmat liikennöitsijät jättivät määräaikaan
mennessä seuraavat tarjoukset:
J. Paanasen Liikenne Oy
Viitasaaren Tilausliikenne Oy

540,- (sis. alv) ja
560,- (sis. alv).

Päätös ja perustelut

Hyväksyn J. Paanasen Liikenne Oy:n tarjouksen 540 € (sis.alv.) hinnaltaan
edullisempana.

Peruste, toimivalta

Hallintosääntö § 34.12.

Päiväys ja allekirjoitus

Viitasaarella 30.1.2019

Vapaa-aikatoimen johtaja Jorma Rihto
Tiedoksi

Sivistyslautakunta, J. Paanasen Liikenne Oy, Viitasaaren Tilausliikenne Oy.

Postituspvm

30.1.2019

Nähtävänä

31.1.2019

Otto-oikeus

Sivistyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisessa, kansalliset kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132-135 §:ssä
tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailun
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.
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Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoneen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa 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 luetettavaa
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, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain 13/2003 18§
mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja asianosainen on antanut suostumuksen
siihen, että päätös voidaan antaa hänelle sähköisesti tiedoksi.
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivän sen lähettämisesti.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat
yhteistiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteistiedot:
toimielin:
Pihtiputaan sivistyslautakunta
PL 36, 44801 Pihtipudas
Keskustie 9, Pihtipudas
pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi

