KITEEN KAUPUNKI
Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

HANKINTAPÄÄTÖS
Hankintapäätös

vapaa-aikapäällikkö

15.3.2019

Asia

3§

Tenniskentän verkkoaidan hankinta Opintien tenniskentälle
Kiteen kaupungin, Opintien vieressä sijaitsevien
tiilimurskapäällysteisten tenniskenttien nykyiset suojaverkkoaidat
ovat heikkokuntoiset ja vaativat uusinnan. Kiteen kaupungin vuoden
2019 talousarvion investointiosassa on määrärahavaraus
tenniskenttien aidan uusimiseen.
Kiteen kaupungin liikuntatoimi kilpailutti tenniskentän verkkoaidan
hankinnan Opintien tenniskentälle. Tarjouspyyntö julkaistiin
Cloudian pienhankintaportaalissa 15.2.2019. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 11.3.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyynnössä
pyydettiin tarjousta kahta tenniskenttää ympäröivän
suojaverkkoaidan sekä väliaidan (yhteispituus 175,7 jm)
toimittamisesta ja asennuksesta. Tarjouspyynnön kriteereinä olivat
mm. seuraavat asiat: suojaverkkoaidan tulee soveltua tenniskentän
suojaverkkoaidaksi tarjouspyynnön liitteenä olevan havainnekuvan
mukaan, aidan tulee olla 3 metriä korkea tenniskenttää ympäröivän
aidan osalta ja 2 metriä korkea tenniskenttiä erottavan väliaidan
osalta, aitaverkko tulee olla kuumasinkittyä terästä ja se tulee PVC
-muovipinnoittaa vihreällä värillä, verkkoaidan aitapylväät ja portit
(alumiini tai sinkitty teräs) on pulverimaalattava virheällä värillä.
Aitaverkon silmäkoko tulee olla 50mm*50mm ja langan vahvuus
3,0mm. Suojaverkkoaidassa tulee olla yksi huoltoportti ja yksi
käyntiportti. Tarjoukseen tuli sisältyä aitatolpat ja portit
perustuksineen ja tukitarvikkeineen yms. tarvikkeet, joita tarvitaan
verkkoaidan asentamisessa. Tarjouksessa tuli myös esittää
vähintään kaksi vastaavaa referenssikohdetta. Tarjouksen liitteissä
tarjoajan tuli esittää mm. tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.
Tenniskentän aidan toimitus- ja asennus on tapahduttava
15.4.2019-24.5.2019 välisenä aikana, huomioiden sääolosuhteet.
Tarkempi asennusajankohta sovitaan sääolosuhteiden mukaan.
Kiteen kaupunki tilaajana huolehtii nykyisen suojaverkkoaidan
purkamisesta.
Tarjousten valintaperusteena käytetään valintaa kokonaishinnan
perusteella (alin hinta) tarjouspyynnön kriteerien täyttyessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli neljä kappaletta. Tarjoajia
olivat:
Yritys

Hinta € alv. 0%

A-AIDAT OY
Saher-Aidat Oy
VS Turva-Aidat Oy
Puomitek Oy

12 820,81 €
17 569,49 €
16 340,00 €
19 992,20 €
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Kaikkien tarjousten osalta tarjouspyynnössä olleet kriteerit täyttyivät
ja ne olivat soveltuvia kohteeseen. Näin ollen ratkaisevana tekijänä
tarjoajan valinnassa on hinta.
Päätös

Päätän hankkia tenniskentän suojaverkkoaidan edullisimman
tarjouksen tehneeltä A-Aidat Oy:lta hintaan 12 820,81 € (0 % alv.).

Peruste

Tarjouspyyntö, tarjoukset
Kiteen kaupungin hallintosääntö 4.luku § 3.

Asiakirjat

Tarjouspyyntö ja tarjoukset

Tiedoksi

Tarjoajat
Kiteen kaupunginhallitus, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, sivistysjohtaja Pekka
Hirvonen.

Nähtävilläolo

16.3.2019 alkaen Kiteen kaupungin liikuntatoimistossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje

Päiväys ja allekirjoitus

Kiteellä 15.3.2019
Niskanen Tapio
vapaa-aikapäällikkö
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Muutoksenhakuohje
Viranhaltija/lautakunta
Vapaa-aikapäällikkö
Päivämäärä
15.3.2019
Pykälä
3§
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Kiteen kaupungin liikuntatoimistossa 16.3.2019 alkaen.

Muutoksenhaku hankinta-asioissa (hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että
kansalliset kynnysarvot)
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.
1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Postiosoite:

Kiteentie 25, 82500 KITEE

Käyntiosoite:

Kiteentie 25, 82500 KITEE

Sähköpostiosoite:

kitee@kitee.fi

Faksinumero:

013 411 342

Puhelinnumero:

040 105 1000

KITEEN KAUPUNKI
Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

HANKINTAPÄÄTÖS
Hankintapäätös

vapaa-aikapäällikkö

15.3.2019

Kirjaamon aukioloaika:
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8-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
– hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
– miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos
oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kiteen kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Käyntiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Sähköpostiosoite: kitee@kitee.fi
Faksinumero: 013 411 342
Puhelinnumero: 040 105 1000
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe 8-15

