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Oriveden kaupungin verkkosivu-uudistus
Oriveden kaupunki on tehnyt 2.6.2016 sopimuksen Absent Oy:n kanssa
verkkopalvelujen uudistamisesta WebUpdate -julkaisujärjestelmäalustalle.
Sopimuksen oli tarkoitus olla voimassa kolme vuotta sen
allekirjoittamisesta lähtien ja lisäksi sopimusta piti olla mahdollisuus jatkaa
1 + 1 optiovuosilla ja sen jälkeenkin toistaiseksi voimassaolevana.
Tarkoituksena oli käynnistää verkkopalvelu-uudistus kesän aikana, koska
toiveita verkkosivujen kehittämiselle oli ilmennyt. Toukokuussa kaupungille
ilmoitettiin, että Absent Oy on mennyt konkurssiin ja sivuston ylläpito on
siirtynyt Mainostoimisto Riima Oy:lle.
Mainostoimisto Riima Oy:n kanssa on tehty sopimus väliaikaisesta
ylläpitopalvelusta WebUpdate-alustalla siihen saakka kunnes sivusto on
julkaistu uudella alustalla valitun toimittajan toimesta.
Kaupungin on siten välttämätöntä käynnistää uuden
verkkopalvelutoimittajan valinta pikaisesti ja toteuttaa verkkosivu-uudistus
nopealla aikataululla.
Kuha Oy on toteuttanut kevään aikana Pirkkalan ja Ylöjärven
verkkopalvelutoimittajan hankinnan.
Verkkosivu-uudistuksen ennakoitu kokonaisarvo alittaa hankitalain
mukaisten kansallisten hankintojen kynnysarvon tavarahankinoille, jolloin
hankinnan arvioitu arvo jää alle 60.000 euroa.
Päätös
Kuha Oy:n kanssa tehdään toimeksiantosopimus Oriveden kaupungin
verkkosivu-uudistuksen kilpailuttamisesta. Toimeksianto sisältää
tarjouspyynnön laadinnan, hankintailmoituksen teon, tarjousten
vastaanoton ja avauksen sekä vertailut ja hankintaesityksen laadinnan.
Kuha Oy veloittaa asiantuntijapalvelusta 65 eur/tunti ja arvio palveluun
käytettävästä kokonaistuntimäärästä on 15-20 tuntia.
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupunginhallitukselle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 26.8.2019.
Tämä päätös on jätetty postin kuljetettavaksi 19.8.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 19.8.2019.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

