KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Tekninen keskus

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Hankintapäätös

Tekninen johtaja

28.10.2020

§ 20

Kankaanpään kaupungin katujen ja yleisten alueiden talvihoito 1.12.2020-31.7.2022 ja vuoden
optio / tarjouspyyntö 317626
Tarjouksen pyytäjä/ tilaaja
Kankaanpään kaupunki, Tekninen keskus, Kuntatekniikka
Hankinnan kohde
Kankaanpään kaupungin katujen ja yleisen alueiden talvihoito 1.12.2020 31.7.2022 (optio 1.8.2022 - 31.7.2023) tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisesti.
Tarjottavat talvikunnossapitokohteet on jaettu osahankintoihin
osa-alueittain auraus- ja liukkaudentorjunta erikseen seuraavasti :
1. AS2, Asuinkadut Kirnukallio, liukkauden torjunta
2. AS6, Asuinkadut Opisto-Kaivola, liukkauden torjunta
3. AS8, Kevyen liikenteen väylät, iItäinen alue, auraus.
Jokaisen osa-alueen hoito käsitellään erillisenä urakkana.
Kunnossapitourakan hinta annetaan yksikköhintana euroa/hoitokerta.
Hankintamenettely
Avoin menettely. Kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.
Tarjouspyyntö, 13.10.2020, on julkaistu sähköisessä Tarjouspalvelu.fipalvelussa.
Urakoitsijan valintaperuste
Jokaisen osa-alueen hoito käsitellään erillisenä yksikköhintaurakkana.
Kunkin osa-alueen osalta halvin yksikköhinta euroa/hoitokerta.
Tarjousten käsittely
Määräaikaan 27.10.2020 klo 16.00 mennessä saapui 6 tarjousta: Tarjoukset avattiin 28.10.2020 klo 12.19 alkaen määrämuotoisessa avaustilaisuudessa, jossa tarjouksen antajat eivät olleet läsnä. Kaikki tarjoajat
hyväksyttiin ja tarjoajien (6 kpl) tarjoukset todettiin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisiksi ja hyväksyttiin tarjousvertailuun.
Talvikunnossapitokohteiden urakoitsijavalinnat osa-alueittain
seuraavasti
Konepalvelu Kiviharju Oy (tarjous 27.10.2020)
1. AS2, Asuinkadut Kirnukallio, liukkauden torjunta: 345,67 €/kerta
2. AS6, Asuinkadut Opisto-Kaivola, liukkauden torjunta: 345,67 €/kerta
3. AS8, Kevyen liikenteen väylät, iItäinen alue, auraus: 1234,56 €/kerta.
Hinnat ovat arvonlisäverottomia, ja niihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero.
Urakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus sen jälkeen, kun tämä
hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus on molempia osapuolia
sitova osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimuskausi päättyy
31.7.2022. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiovuodella. Option käytöstä
päättää Tilaaja.
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Työn toteutus
Hoitokerrat Tilaajan valtuuttamien henkilöiden tilauksesta.
Maksuehto: 14 vrk netto.
Muut asiat
Urakoitsijan tulee täyttää Tilaajavastuulain (678/2015) 5 § mukaiset
velvoitteet. Urakoitsijan tulee toimittaa Tilaajalle tiedot käyttämistään
alihankkijoista ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Alihankkijoiden
tulee täyttää Tilaajavastuulain (678/2015) 5 § mukaiset velvoitteet.
Päätös:

Hyväksyn Kankaanpään kaupungin katujen ja yleisten alueiden
talvihoitoon urakoitsijaksi Konepalvelu Kiviharju Oy:n seuraaviin
osa-hankintoihin:
1) AS2, Asuinkadut Kirnukallio, liukkauden torjunta
2) AS6, Asuinkadut Opisto-Kaivola, liukkauden torjunta
3) AS8, Kevyen liikenteen väylät, iItäinen alue, auraus.

***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Marja Vaajasaari
Tekninen johtaja
Täytäntöönpano

Tarjouksen antaneet
Tekninen keskus / Kuntatekniikka
Vikapäivystäjät

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639
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OIKAISUVAATIMUSOHJE ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 13 §:N MUKAISISSA, EU-KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle 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.
Toimitusosoite
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Kankaanpään kaupunki
Kirjaamo
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Vaihde 02 57 700
_______________________________
1 EU- kynnysarvon suuruus on 1.1.2020 alkaen:
1) Tavarat, palvelut- ja suunnittelukilpailut
2) Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut
3) Rakennusurakat
4) Käyttöoikeussopimukset

428 000
1 000 000
5 350 000
5 350 000

