KEMIJÄRVEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut
Viranhaltija:

Ruokapalvelupäällikkö

HANKINTAPÄÄTÖS
arvo 10.000 - alle 60.000 €
Päivämäärä:

5.2.2019

Dn:o

Pykälä:

1

Asia:

Yhdistelmäuunin hankinta aluekeittiö 2:lle leasing-sopimuksella

Hankinnassa
käytetty
menettely:

Kemijärven kaupungin ruokapalvelu pyysi tarjouksia yhdistelmäuunin hankkimiseksi
leasing-sopimuksella. Tarjouspyynnössä pyydettiin vaihtoehtoisesti sopimusaikaa 36
kk ja 60 kk.Hankintakohde on aluekeittiö 2, sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi
Tarjouspyynnöt lähetettiin kahdelle toimittajalle Metos Oy ja Dieta Oy.
Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti yksi tarjoaja, Dieta Oy. Hankinnan
kokonaishinta viiden (5) vuoden leasing-sopimuskaudella on 14 760,00 €. Hintaan
sisältyy asennus, käyttökoulutus ja huolenpitosopimus. Hankintaa ei ole huomioitu
vuoden 2019 investointiohjelmassa.

Esitys ja
perustelut:

ruokapalvelupäällikkö Outi Paavola

Päätös:

Päätöksen tekijän
allekirjoitus

Yhdistelmäuuni Dieta WindStar Autocook A-2-C 116, hankitaan
aluekeittiö 2:lle Dieta Oy.tä. Hankinnan kokonaishinta on 14 760,00 € alv
0 %.
Ruokapalvelupäällikkö

Outi Paavola

Nähtävänä pito:

Tämä päätös on yleisesti nähtävänä
Päivämäärä: 5.2.2019
Paikka: Tekniset palvelut
Todistaa: Toimistosihteeri Eija Kunnari

Hankinnan toimeenpano
Päätöksen jakelu
Oikaisuvaatimusviranomainen

ruokapalvelu, Paavola Outi
tarjoajat, ruokapalvelu
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Kemijärven kaupunki, tekninen lautakunta, PL 5, 98101 Kemijärvi

HANKINTAOIKAISUOHJE
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen
hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta
hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen).
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n
mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi.
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Päätös on lähetetty 05.02.2019

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain ja hallintomenettelylain mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven
kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päätymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 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 tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. 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 myös sähköpostiosoite.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
säädetään.

Tiedoksianto
asianosaisille

Dirta Oy, Metos Oy

x

Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
Muulla tavoin, sähköisesti

Päivämäärä 5.2.2019
Luovutettu:
Vastaanottajan allekirjoitus

Lainvoimaisuustodistus

Kemijärvi

Allekirjoitus

