Viranhaltijapäätös
Hankintapäätös
Maankäyttöpäällikkö

§ 4/8.3.2019

Kevätniemen teollisuusalueen asemakaava - lisähankintapäätös, meluselvityksen
päivittäminen
Asianosaiset

FCG Oy / Timo Leskinen

Selostus ja perustelut

Lieksan kaupunki on laatimassa Kevätniemen teollisuusalueelle kaavamuutosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos
olivat nähtävillä 4.12.2018 - 4.1.2019. Saadussa palautteessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus edellytti alueelle vuonna 2014 laaditun
meluselvityksen päivittämistä rakentamiseen osoitettujen alueiden
laajetessa ja muuttuessa.
Aiemman selvityksen on tehnyt FCG Oy ja on siten perusteltua ja
edullisin
vaihtoehto
tilata
olemassa
olevan
asiakirjan
meluselvityksen päivitys myös heiltä valmiiseen asiakirjapohjaan.
Suorahankintaa käyt tämällä saadaan kaava nopeammin eteenpäin
päätöksenteossa. Omana työnä tehtävää ei voida suorittaa.
Tarjous lisätöistä saapui 18.2.2019 sähköpostilla ja se on yhteensä
3.000 €. edellyttäen, että uusien laitteistojen äänitehotasot saadaan
tilaajalta. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Toimivallan peruste

1.1.2018 voimaan tullut hallintosääntö; 31 § Viranhaltijoiden tehtävät ja yleinen toimivalta. Tulosyksikköpäällikkö päättää enintään
25.000 euron hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta, ellei toimivallasta ole muuta päätetty.

Päätös

Päätän tehdä lisähankinnan FCG Oy:ltä tarjouksen mukaisen meluselvityksen päivityksen Kevätniemen teollisuusalueella hintaan
3.000 € (alv 0) sekä päättää hankkia suorahankintana myös
laitteistojen äänitehotasojen mittaukset mikäli näitä ei saada
muuten selville.
Hankintapäätöksen jälkeen tehdään asiasta toimijan kanssa erillinen
sopimus.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.3.2019

Jukka Haltilahti
Maankäyttöpäällikkö

Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, puh. 040 10 44840
sähköposti jukka.haltilahti@lieksa.fi

Lieksan kaupunki
Maankäyttöpäällikkö

Viranhaltijapäätös
§ 4/8.3.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJE
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) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti
Kirjaamon aukioloaika

PL 41, 81701 Lieksa
Pielisentie 3, krs. 3
04010 44000
kirjaamo@lieksa.fi
ma-pe klo 9:00-15:00

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkit tynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite.
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on
Lähetetty tiedoksi kirjeellä ja annettu postin kuljetettavaksi
Luovutettu asianosaiselle
X Lähetetty tiedoksi sähköpostilla
Asianosaiset:

FCG/ Timo Leskinen
timo.leskinen@fcg.fi

Paikka, päivämäärä ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Lieksa 8.3.2019
Eeva Kettunen
Vastaanottajan allekirjoitus, jos luovutettu

OIKAISUOHJE HANKINTALAIN 25 §: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 132-135 §:ssä tarkoitetun kirjallisen hankintaoikaisun
tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. 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 välit tömästi vaikut taa (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
luotet tavaa 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 seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkit tävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Lieksan kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 41, 81701 Lieksa
Käyntiosoite: Pielisentie 3 (3. krs)
Sähköposti: kirjaamo@lieksa.fi
Aukioloaika: klo 9:00-15:00

