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Purku-urakoitsijan valinta: Metsurintie 2, B-rakennus, Valtimo
Oppilaitos/ osasto
Valtimon koulutusyksikkö, Metsäala
Selostus asiasta
Valtimon koulutusyksikössä, osoitteessa Metsurintie 2 sijaitsevan entisen asuntolakäytössä olleen B-rakennuksen purku-urakasta julkaistiin tarjouspyyntö 14.8.2020.
Määräaikaan, 7.9.2020 klo 12.00, mennessä saatiin seitsemän (7) tarjousta, jotka kaikki
täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset.
Vertailu

Erillisenä asiakirjana.

Päätös

Päätän valita Metsurintie 2, B-rakennuksen purku-urakoitsijaksi
Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n tarjouksen 7.9.2020 mukaisesti arvonlisäverottomaan hintaan 92.000,00 euroa.

Perustelut
Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin ja tarjouspyynnön
mukainen.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020, luku 5.
Hallintojohtajan ratkaisuvallansiirtopäätös 16.1.2020 § 1.
Sopimus
Purku-urakasta tehdään urakkasopimus valitusajan umpeuduttua.
Päätöksen voimaantulo
Päätös on lainvoimainen, mikäli päätöksestä ei ole tehty hankintalain mukaisesti vaatimusta hankintaoikaisusta tai kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä päätökseen ole
käytetty kuntalain mukaista otto-oikeutta oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Salassapito
Asiapaperit eivät sisällä salassa pidettäviä asioita.
Lisätietoja
Lisätietoja päätöksestä antaa Petteri Elonen, puh. 050 349 7558 tai
petteri.elonen(at)riveria.fi.
Allekirjoitus
Joensuu 10.9.2020
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Petteri Elonen
tilapalvelupäällikkö
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Tiedoksianto
Päätöksen nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 10.9.2020.
Tiedoksianto asianomaiselle ja muille
Asianosainen katso jakelu
[x]
sähköpostilla (hankintalaki 127 §)
[ ]
Lähetetty tiedoksi postitse tavallisella kirjeellä (kuntalaki 139 §)
[ ]
Luovutettu asianosaiselle _____________________________
Vastaanottajan kuittaus
[ ]
Muulla tavoin _____________________________________
Tiedoksiantaja
Joensuu 10.9.2020
Johanna Niskanen
sihteeri, tilapalvelut

Jakelu

Maanrakennus T. Mäkelä Oy
Savonlinnan PR-Urakointi Oy
Suomen Tehopurku Oy
Purkupiha Oy
Delete Demolition Oy
Karjalan Konepojat Oy
MM Infra Oy
Oikaisu- ja valitusohjeet seuraavalla sivulla.
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Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen
tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132 - 135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

A. Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on
vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä
hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 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.
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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle ositteella.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /tilapalvelut
PL 70, 80101 Joensuu
käyntiosoite: Tulliportinkatu 3, 80130 Joensuu
sähköposti: kirjaamo@riveria.fi

B. Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle os. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, (Tulliportinkatu 3) PL 70, 80101 Joensuu,
kirjaamo@riveria.fi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 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
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen (päätös,
johon haetaan muutosta, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan). Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi, tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi ja tarvittaessa vaatijan kotikunta. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
__________________
1)Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

60.000 € tavarat –ja palvelut sekä suunnittelukilpailut

400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut sekä

300.000 € muut erityiset palvelut

150.000 € rakennusurakat

500.000 € käyttöoikeusurakat.

