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Kemijärven kaupungin ilmoituslehden valinta vuodelle 2019

Hankinnassa
käytetty
menettely:

Tarjous on pyydetty Koti-Lappi -lehdeltä. Koti-Lappi on ainoa lehti, joka ilmestyy
jokaiseen talouteen Kemijärven kaupungin alueella.

Esitys ja
perustelut:

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla
kunnan päättämällä tavalla.
Kaupunginhallitus on antanut 11.12.2006 § 309 määräykset kunnallisten
ilmoitusten ja kuulutusten paikallislehtien valintakriteereille.
Ilmoituslehden vähimmäisedellytykset:
1. Lehden tulee ilmestyä vähintään kerran viikossa
2. Lehden tulee tavoittaa enemmistö kuntalaisista
3. Lehden tulee levitä koko kunnan alueelle (peitto ja levikki tulee todentaa).
Kaupunginvaltuusto on 12.06.2017 § 74 päättänyt, että kokousilmoitus ilman
asialistaa julkaistaan valtuustokaudella kaupungin ilmoituslehdeksi valitussa
lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.
Koti-Lappi -lehti on jättänyt oheisen liitteen mukaisen tarjouksen.

Päätös:
Päätöksen tekijän
allekirjoitus

Kemijärven kaupungin ilmoituslehtenä vuonna 2019 toimii Koti-Lappi -lehti.

Palvelualuejohtaja (hallinto- ja tukipalv.)
Nähtävänä pito:

Marjo Säärelä

Tämä päätös on yleisesti nähtävänä
Päivämäärä: 11.1.2019
Paikka: Kaupungin yleinen tietoverkko
Todistaa: Aune Kumpula

Hankinnan toimeenpano
Päätöksen jakelu

Koti-Lappi -lehti, palvelualueet
Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Kaupunginhallitus, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Oikaisuvaatimus- Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain ja hallintomenettelylain mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velohje:
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus
on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuten näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tiedoksianto
asianosaisille

Koti-Lappi -lehti

x

Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
Muulla tavoin sähköpostilla

Päivämäärä 10.1.2019
Luovutettu:
Vastaanottajan allekirjoitus
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