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Hankintapäätös Hutsin Urheilukeskuksen liikuntapaikkojen
hoidosta kesäkaudelle 2019
Kiteen kaupungin Hutsin Urheilukeskuksen liikuntapaikkojen ja
viheralueiden hoitoon kesäkaudelle, 23.4.2019 - 15.10.2019 väliselle
ajalle pyydettiin tarjouksia Cloudia -pienhankintaportaalin kautta.
Tarjouspyyntö julkaistiin portaalissa 25.3.2019. Kyseessä oli avoin
menettely. Tarjouksen valintaperuste on valintaperusteet
tärkeysjärjestyksessä. Valinnan tärkeysjärjestys on seuraava: 1.
Hinta (miestyötunti, traktorityötunti ja konetyötunti) alv 0%. 2.
Referenssit liikuntapaikkojen hoidosta, max. kolme soveltuvinta
viimeisen kolmen vuoden ajalta. 3. Kalusto ja palveluun
käytettävissä olevan henkilöstön määrä.
Määräaikaan 8.4.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksia saapui 1
kappale ja sen jätti Kiteen Jäähalliyhtiö Oy. Tarjouspyynnön ja
Kiteen Jäähalliyhtiö Oy:n tarjouksen mukaiset hinnat ovat seuraavat:
Miestyötunti 30,00 €/h, traktorityötunti 42,50 €/h ja konetyötunti
35,00 €/h. Tarjotut hinnat ovat alv 0%. Tarjoajalla on myös
referenssejä liikuntapaikkojen hoidosta sekä osoittaa kalustoa ja
palveluun käytössä olevaa henkilöstöä.

Päätös

Hyväksyn Kiteen Jäähalliyhtiö Oy:n antaman tarjouksen sekä 0 %
alv -hinnat: miestyötuntihinnan 30,00 €/h, traktorityötuntihinnan
42,50 €/h ja konetyötuntihinnan 35,00 €/h. Alueiden hoidosta
laaditaan vielä erillinen sopimus Kiteen kaupungin ja Kiteen
Jäähalliyhtiö Oy:n välillä.

Peruste

Kiteen kaupungin hallintosääntö 4. luku 3 §.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelma.

Asiakirjat

Tarjouspyyntö ja tarjous

Tiedoksi

Kiteen Jäähalliyhtiö Oy, Kiteen kaupunginhallitus, sivistys- ja
vapaa-aikalautakunta, kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen,
sivistysjohtaja Pekka Hirvonen.
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Muutoksenhakuohje
Viranhaltija/lautakunta
Vapaa-aikapäällikkö
Päivämäärä
16.4.2019
Pykälä
7§
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Liikuntatoimistossa 17.4.2019 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
Puhelinnumero: 040 105 1000
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Kirjaamon aukioloaika: 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
2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kiteen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.
Postiosoite: Kiteentie 25, 82500 KITEE
Käyntiosoite:

Kiteentie 25, 82500 KITEE

Sähköpostiosoite: kitee@kitee.fi
Puhelinnumero: 040 105 1000
Kirjaamon aukioloaika: 8-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an-taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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

