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Vesihuoltolaitoksen suuntaporaukset
Työmaamestari on pyytänyt Riihitien vesihuoltolinjojen saneerauksessa
tarvittavista yleisten teiden alituksista tarjouksen Lännen Alituspalvelu
Oy:ltä.
Kyseessä on hankintalain alittava pienhankinta.
Saatu tarjous on hintatasoltaan samantasoinen aiemmin kilpailutettuihin
suuntaporaustöihin nähden, joten kilpailutuksella ei olisi saatavissa
kustannussäästöjä.
Tarjouksen jättäneellä yrityksellä on tilaajavastuuvelvollisuudet täytettynä.
Liitteenä on tarjous.
Oriveden kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 on varattuna määräraha
Riihitien vesihuoltolinjojen saneerausta varten.
Päätös

Päätän, että Riihitien vesihuoltolinjojen saneerauksessa tarvittavat yleisten
teiden alitukset tilataan Lännen Alituspalvelu Oy:ltä heidän tarjouksensa
26.8.2019 mukaisesti.
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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.
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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 26.8.2019.
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.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Oriveden kaupunki tekninen lautakunta
PL 7, 35301 Orivesi
Keskustie 23, 35300 Orivesi
Puh. 03 5655 6000
Faksi 03 5655 6190
Sähköposti: kirjaamo(at)orivesi.fi

