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Valokuituverkon rakentaminen Sukevan taajamassa
331/10.03.01/2017
Sonkajärven kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjouksia valokuituverkon rakentamisesta Sonkajärven ja Sukevan taajamissa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tarjoukset oli jätettävä 24.7.2017 klo 12.00 mennessä.
Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle urakoitsijalle. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä halvin tarjous. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä yritystä.
Tarjousten avaustyöryhmä, johon kuuluivat kunnanrakennusmestari Eero
Lappalainen ja rakennustarkastaja Kauko Korolainen avasi tarjoukset
24.7.2017 klo 15.00 ja laati tarjousten avauspöytäkirjan sekä teki vertailutaulukon tarjouksista. Valokuituverkon rakentajaksi Sukevan taajamassa
valitaan yksikköhintojen vertailun perusteella sekä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä Mikko Tauriainen Ky tarjoushintaan 18.160 €, alv 0 % ja
22.518,40 €, sis. alv 24 %.
Päätösesityksen valmistelun yhteydessä on tehty yritysvaikutusten arviointi, joka on päätöksen liitteenä.
Päätös

Valokuituverkon rakentajaksi Sukevan taajamassa valitaan yksikköhintojen
vertailun perusteella sekä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä Mikko
Tauriainen Ky tarjoushintaan 18.160 €, alv 0 %. Urakassa noudatetaan
käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta AVL 8 c §.

Perustelut

Hallintosääntö 22 § F.10.
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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: 60.000 € 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: 14.8.2017
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Tiedoksianto asianosaiselle
__X___

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Asianosainen: Mikko Tauriainen Ky, AMT-urakointi Oy, Ylä-Savon Sora Ay
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja: 9.8.2017/Riitta Räihä

_____

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

_____

Muulla tavoin, miten

