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Nallelan vuorohoitoryhmän ylläpitosiivouksen hinnan tarkistus
376/10.03.02/2017
Nallelan vuorohoitoryhmän muuttaessa remontoituihin tiloihin
Tuulikanteleessa, tehtiin tiloihin uusi ylläpitosiivouksen palvelukuvaus ja
hinnan tarkistus.
ISS Palvelut Oy tarjoaa Nallelan ylläpitosiivousta tarjoushintaan
1 020,00 €/kk, alv 0 % ja lisätyöhinta 30,15 €/tunti, alv 0 % tarjouksen
18.8.2017 mukaisesti.
Päätös

Sonkajärven kunta tilaa Nallelan siivoustyöt ISS Palvelut Oy:ltä
tarjoushintaan 1 020,00 €/kk, alv 0 % ja lisätyöhinta 30,15 €/tunti, alv 0 %
ajalle 1.9.2017-31.12.2019 tarjouksen 18.8.2017 mukaisesti.

Perustelut

Hallintosääntö 22 § F. 10.
Jari Sihvonen
kunnaninsinööri

Nähtävillä

ma 4.9.2017 kunnanvirasto, tekninen toimisto
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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. (Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 30.000 € tavarat
ja palvelut, 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, 150.000 € rakennus- ja
käyttöoikeusurakat.) 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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen 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:
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta
Rutakontie 28
74300 SONKAJÄRVI
Puh. (017) 272 700
Faksi (017) 272 7017
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pvm: 4.9.2017
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Tiedoksianto asianosaiselle
____x_

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Asianosainen: ISS Palvelut Oy
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja: 31.8.2017/Riitta Räihä

_____

Luovutettu asianosaiselle
Asianosainen:
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
Vastaanottajan allekirjoitus:

_____

Muulla tavoin, miten

