KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Rakennettu ympäristö

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Hankintapäätös

Tekninen johtaja

14.10.2021

§ 28

Hankintapäätös / Päällystystyöt 2021 ja optiovuosi 2022 (tarjouspyyntö 310518). Päätös
vuoden 2022 hankintaoption käytöstä.
Hankintayksikkö: Kankaanpään kaupunki, Rakennettu ympäristö
-tulosalue, Kadut ja yleiset alueet
Hankinnan kohde:
Päällystystyöt 2021. Sopimuksen (10.5.2021) sopimuskauden jatkaminen
vuoden 2022 loppuun. Option käytöstä päättää Tilaaja
(kaupunginhallituksen päätös 6.4.2021 § 109).
Kankaanpään kaupungin katujen, yleisten alueiden sekä kaupungin
omistamien kiinteistöjen piha-alueiden päällystystyöt vuonna 2021 (optio
2022) urakkasopimuksen ja siihen kuuluvien asiakirjojen mukaisesti.
Urakoitsija: Peab Industri Oy
Sopimuskausi 1.1.-31.12.2022
Laskutuksessa noudatetaan rakennusalan käänteistä
arvonlisäverovelvollisuutta.
Hintasidonnaisuudet urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaisesti.
Voimassaolevan urakkasopimuksen sopimuskausi jatkuu kesketyksettä
1.1.2022 alkaen sopimuksen mukaisin ehdoin.
Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella 1.1.-31.12.2022 vuoden 2021
hintatasossa on noin 169.000 €. Urakkasopimuksen lopullinen hinta
määräytyy suoritemäärien ja yksikköhintojen perusteella.
Maksuperuste ja maksuehto
Työ on laskutuskelpoinen hyväksytyn työsuorituksen jälkeen.
Työsuorituksen hyväksyy tilaajan nimeämä valvoja. Maksuehto 14 vrk
netto. Laskutus kaupungin laskutusohjeen mukaisesti.
Päätös:

Päätän, että Kankaanpään kaupunki käyttää sopimuksen mukaisen
hankintaoption ja jatkaa Peab Industri Oy:n kanssa solmitun
urakkasopimuksen sopimuskautta 31.12.2022 saakka.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Marja Vaajasaari
Tekninen johtaja

Täytäntöönpano

Peab Industri Oy
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Kadut ja yleiset alueet

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 26 §: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 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
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
_______________________________
1EU-kynnysarvon suuruus on:
1) Tavara- ja palveluhankinnat
214 000
2) Rakennusurakat
5 350 000
3) Suunnittelukilpailut
214 000
4) Käyttöoikeussopimukset
5 350 000

