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PÄÄTÖSTYYPPI

Yleispäätös

ASIA

TOHOLAMMIN KIRKONKYLÄN KOULUKESKUKSEN RAKENNE- JA
LVIAS-SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA NEUVOTTELUMENETTELYYN

HAKIJA
PÄÄTÖS

Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen rakenne- ja LVIAS-suunnittelua
koskevaan neuvottelumenettelyyn valitaan seuraavat tarjoajan
soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävät osallistujat: Ramboll Finland
Oy, WSP Finland Oy ja Sitowise Oy

PERUSTELUT

Toholammin koulukeskuksen rakenne- ja LVIAS-suunnittelua koskevaan
hankintailmoitukseen saapui määräaikaan 2.1.2019 klo 12:00 mennessä
neljä osallistumishakemusta. Hankintailmoituksen mukaan tilaaja valitsee
tarjouskilpailuun kelpoisuusehdot täyttävistä tarjoajista kolme osallistujaa,
paitsi, mikäli soveltuvia ehdokkaita on tätä vähemmän.
Saaduista hakemuksista Sweco Talotekniikka Oy:n osallistumishakemus
hylätään. Osallistumishakemus ei täyttänyt hankintailmoituksen
vaatimuksia, koska siinä ei ollut lainkaan nimetty rakennesuunnittelijaa.
Sähköinsinööritoimisto Ratex ky:n osallistumishakemus hylätään.
Osallistumishakemus tuli määräajan jälkeen myöhässä. Muut määräaikaan
mennessä jätetyt osallistumishakemukset täyttivät hankintailmoituksessa
esitetyt tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään (kunnan yhteystiedot):
Toholammin kunta/kunnanhallitus
Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI
puh. 040 150 5200 (vaihde)

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

Viranhaltijapäätöksen
Julkaisu kunnan verkkosivuilla 7.1.2019.
nähtäväksi asettaminen
Tiedoksianto asianosaiselle *)

1) Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Kuntalaki 139 §)
Asianosainen:
Lähetetty sähköpostilla, 7.1.2019 / tiedoksiantaja: Juha Hopeavuori
2) Luovutettu asianosaiselle
Asianosainen:
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
__________________________________
Vastaanottajan allekirjoitus:
__________________________________

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
 päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 asiakirjat, joihin vedotaan
Liitetään päätökseen/otteeseen

*) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetutulle
asianosaiselle.

