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Hyvoninkadun kuntoarvio ja PTS hankinta
Selostus asiasta

Päätän, että hankitaan SSKKY Hyvoninkadun kuntoarvio ja PTS RTC Vahanen Oy:ltä heidän 1.11.2019
lähettämän tarjouksen mukaisesti. Sopimushinta kuntoarviosta ja PTS tekemisestä 21.600,- alv
0Mahdollisissa lisätöissä yksikköhinnat tarjouslomakkeen mukaisesti hylätään Sitowise tarjous.
Tarjouksen liite1 (tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset) ei ollut asianmukaisesti täytetty. Lisäksi
nimetyillä tutkijoilla ei ollut vaadittua PKA pätevyyttä sopimus tulee SSKKYtä sitoviksi, vasta kun
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Perustelut Tarjous kuntoarvion ja
PTS tekemisestä pyydettiin kahdeksalta (8) toimijalta. Tarjouksia määräaikaan mennessä saatiin neljä (4)
joista yksi (1) hylätään. Hyväksytyt tarjoukset: Vertailuhinnat. Granlund
vertailuhinta
37.120,-Sweco
vertailuhinta 36.425,-RTC Vahanen
vertailuhinta 27.585,Tarjousten vertailuhinta sisälsi fiktiivisen lisätyön osuuden. Kuntoarvion ja PTS kustannus jää alle
kansallisen kynnysarvon ja voidaan ottaa suorahankintana.
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Viranhaltijapäätös
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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
vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Salon seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. 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 tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus
Postiosoite: PL 157 24101 Salo
Käyntiosoite: Taitajankatu 6, 24240 Salo.
Sähköposti: sskky@sskky.fi
Puhelinnumero: 02-77041
Päätöstä koskevia otteita ja liitteitä voi pyytää SSKKY kirjaamosta. Kirjaamon aukioloaika on ma-to 9-15 ja pe 9-14:00.
Päätöksen tiedottaminen
Viranhaltijapäätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ja lähetetty asianosaiselle postin/sähköpostin välityksellä 5.11.2019

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä
perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kuntayhtymän kirjaamosta.
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