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Porin kaupunki
Sivistystoimiala
Vt. Liikunta- ja nuorisoyksikbn paallikko

Otsikko

Lavian talviliikuntapaikkojen

hoito, ostopalvelusopimus

Asian esittely
ja perustelut

Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkb on
pvvtanvt tarjouksia Porin kaupungin Lavian kaupunginosan
liikuntapaikkojen hoitamisesta ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021 +
mahdollinen optio kaksi (2) vuotta. Hankinta paatettiin keskevttaa
toimialajohtaja EsaKohtarnaen paatoksella 3.10.2018 § 48, stlla
kilpailutuksessa saatiin vain yksi tarjous.
Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkb paatti
kilpailuttaa Lavian liikuntapaikkojen hoidon uudelleen siten, etta
ainoastaan liikuntapaikkojen talvihoito on hankinnan piirissa ajalla
15.12.- 31.3. vuosiksi 2018 - 2019,2019 - 2020 ja 2020 - 2021 +
mahdollinen optic kaksi (2) vuotta. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten
hankintojen ilmoitusjarje stelma HILMAssa ajalla 8.10.-26.10.18.
Hankintaan saatiin yksi tarjous, joka hvvaksvtaan.
Tarjousvertailu
tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun
sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus
saada tieto tarjousvertailusta.

Paatos

Saadun tarjouksen perusteella Porin kaupungin sivistystoimialan
liikunta- ja nuorisoyksikkb hankkii Lavian talviliikuntapaikkojen
hoidon Vuohelainen Yrjb tmi ajalle 15.12.- 31.3. vuosiksi 20182019,2019 - 2020 ja 2020 - 2021 + mahdollinen optic kaksi (2)
vuotta.

Allekirjoitus
Kaisa Harjunpaa
Vt. Liikuntaja nuorisoyksikbn paallikko

Tiedoksi

Vuohelainen Yrjo tmi
Toimialajohtaja EsaKohtamaki
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Vuolanne

Poytakirja nahtavana

28.11.2018
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Vt. Liikunta- ja nuorisoyksikbn paallikko Kaisa Harjunpaa, p. 044 701
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Liitteet:

Tarjouspvvnto
Vertailutaulukko
Hankintaoikaisu- ja valitusosoitusohje

HANKINTAOIKAISU-

JA KUNNALLINEN

OIKAlSUV AA TIMUSOHJE

Julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopirnuksista annetun lain (1397/2016, jaljempana
hankinta/akl) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksik6n paatoksen tai muun
hankintamenettelyssa tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia,
voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksikolta oikaisua (jaljempana hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehda hankintayksik611e oikaisuvaatimuksen se, jota asia
koskee (jaljempana asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
paatos valittornasti vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen

kohde

Hankintayksik6n paatokseen tai muuhun hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun tyytymatbn voi
vaatia hankintayksik61ta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksik61ta
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai
muu taho, jota asia koskee.
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Hankintaoikaisuvaatimuksen

tekemiselle

saadetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksik6n paatoksesta valitusosoituksineen tai muusta hankintamenett 1yssa
tehdysta ratkaisusta. Vaatimus on esltettava rnaaraajan viirneisena paivana ennen virka-ajan
paattyrnista.
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Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pvhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehca ennen viraston aukioloajan paattyrnista ensimmaisena arkipaivan . sen
[alkeen.
TIEDOKSIANTO
Tiedoksianto

kirjeitse

Hankintapaatos on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeella.
Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsernantena paivana sen lahettarnisesta, jollei
asianosainen nayta saaneen tiedon my6hemmin.
TAl
Hankintapaatos on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mUkaisesti.1
Asianosainen on saanut paatoksesta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen rnerkittyna aikana.
Tiedoksianto

sahkolsesf

Hankintapaatos on annettu tiedoksi sahkoisen asiointilain (Iaki sahkoisesta asioinnista
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa
siihen, etta paatos voidaan tahettaa hanelle sahkoisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
paatoksen tiedoksi kolmantena paivana sen lahettarnisesta.

TAl

Hankmtapaatos on annettu tiedoksi sahkoisen asiointilain (Iaki sahkoisesta asioinnista
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 18 §:n mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja asianosainen on
antanut suostumuksensa siihen, etta paatos voidaan antaa hanelle sahkoisesti tiedoksi.
Paatos on saatu tiedoksi, kun asiakirja on noudettu palvelimelta, tietokannasta tai muusta
tiedostosta.
Tiedoksianto

muulla tavalla

Hankintapaatos on annettu tiedoksi hankintayksikon paattamana tavalla.

Hankintaoikaisua

koskevan vaatimuksen

sisalto

Hankintaoikaisuvaatimuksesta
on kaytava ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta
kaytava ilmi oikaisua vaativan nimi seka tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin vaatimuksen
hankintaykslkon hallussa.

on

tekija vetoaa, mikali ne eivat jo ole

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus

toimitetaan hankintayksikolle.

Hankintayksikon yhteystiedot:
Porin kaupungin sivistyslautakunta
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121,
28101 PORI
kirjaamo@pori.fi
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KUNNAlLiNEN

OIKAlSUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen

tekemiseen

Paatokseen
tyytymaton
voi
tehda
oikaisuvaatimuksen
Porin
SivistYSlautaku~nalle.
Oikaisuvaatimuksen saa tehda se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuutJen tai
etuun paatos valittomasti vaikuttaa, seka Porin kaupungin [asen.
Paatoksen tiedoksianto

ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan seka kuntayhtyrnan kuntalain 58 §:n 1 momehtissa
tarkoitetun toimielimen poytakirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valttusosoltuksineen
pidetaan tarkastamisen jalkeen nahtavana yleisessa tietoverkossa, jollei salassapitoa kos 'evista
saannoksista muuta johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan kuluttua
poytakirjanotteen lahettarnisesta kirjeella tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jasenen
ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon
seitsernan paivan kuluttua siita, kun poytaklrja on nahtavana yleisessa tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen

sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti. Oikaisuvaatirnuskirjelrnassa,
joka osoitetaan Porin
sivistyslautakunnalie, on ilmoitettava paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, seka miten paatosta
vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelma on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen kasittelemisekst kirjelrnassa on ilmoitettava vaatimuksen tekiian nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen

perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan

kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin sivistyslautakunta
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Kayntiosoite:
Vaihde:
Kirjaamo:
Faksi:
sahkopostt;

Yrj6nkatu 6 B
(02) 621 1100
(02) 623 4470
(02) 634 9417
kirjaamo@pori.fi
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