Rovaniemen kaupunki
Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös

Viranhaltijapäätös
20.09.2019

1 (3 )
§ 75

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

ROIDno-2017-1407
Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon hankinta
Hankinnan kohde
Tilaliikelaitos kilpailutti kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon kesällä 2017.
Sopimuskausi oli 1.10.2017-30.4.2019. Hankinnassa oli kaksi (2) optiota talvikausille
2019-2020 ja 2020-2021. Tilaliikelaitoksen johtaja teki viranhaltijapäätöksen 17.6.2019
§ 53 option käytöstä talvikaudelle 2019-2020. Osa lumityöalueiden urakoitsijoista
ilmoitti ennen option käyttöä talvikaudelle 2019-2020, että eivät ole käytettävissä ja
kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon lumityöalueet 4, 7, 8 ja 12 päätettiin
kilpailuttaa talvikaudelle 2019-2020 pienhankintana. Tilaliikelaitoksen johtaja teki
viranhaltijapäätöksen 30.8.2019 § 73, jossa lumityöalueet 8 ja 12 päätettiin kilpailuttaa
uudelleen.
Hankintamenettely
Lumityöalueita 8 ja 12 koskeva tarjouspyyntö julkaistiin 2.9.2019. Kyseessä on
kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta). Hankinta julkaistiin kaupungin
verkkosivuilla ja pienhankintapalvelu.fi/Lappi -portaalissa. Määräaikaan 17.9.2019 klo
12:00 mennessä saatiin kuusi (6) tarjousta viideltä (5) tarjoajalta. Tarjoukset avattiin
17.9.2019 klo 12:05.
Hankintapäätös
Tilaliikelaitos on käynyt tarjoukset läpi ja esitän seuraavaa:
- lumityöalueen 8 urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Lassila-
Tikanoja Oyj: tuntihinta 85,00 euroa/h ja kuukausihinta 4.565,00 euroa /kk.
- lumityöalueen 12 osalta hankinta keskeytetään hankintalain 125 § mukaisesti
todellisesta ja perustellusta syystä. Lumityöalueen 12 tarjoukset ylittävät varatun
määrärahan. Lumityöalue 12 hoidetaan omana työnä.
Päätös
Päätän valita kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapidon lumityöalueen
8 urakoitsijaksi talvikaudelle 2019-2020 Lassila-Tikanoja Oyj:n. Lumityöalueelle 12 ei
valita urakoitsijaa, vaan tilaliikelaitos huolehtii lumityöalueen 12 talvikunnossapidosta
omana työnä. Lumityöalueen 12 tarjouskilpailu keskeytetään ja kaikki tarjoukset
hylätään.
Tiedoksi
Tarjoajat, Pauli Jokkala, Timo Alanne, Ari Alatalo, Maria Granberg, Anu Kulmala
Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
20.9.2019 alkaen.
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Oikaisuvaatimus
§ 75
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISET, KANSALLISET
KYNNYSARVOT ALITTAVAT HANKINNAT*
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen
hankintaoikaisusta 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 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.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:
Rovaniemen kaupunki / ________________________________________
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
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Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
________________________________________________________________
Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti

_______ / _______

Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi

_______ / _______
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