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Torin esiintymislavan katoskankaan uusimisen hankinta
772/02.08.00.02.01/2020
Valmistelija: tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116
Salon torin esiintymislavan katoskangasta on jouduttu jo useaan otteeseen
paikkailemaan ja se on uusimisen tarpeessa. Katoksen katekangas on
PVC-päällystettyä polyesterikudosta, jossa on oltava UV-suojaus,
erikoispintakäsittely, hyvät lujuusominaisuudet ja palonestokäsittely.
Tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia esiintymislavan katoskankaan
uusimisesta 3.3.2020 sähköpostitse lähetetyllä tarjouspyynnöllä kolmelta
eri toimittajalta.
Urakka sisältää vanhan katteen purkutyön, uuden kankaan asennuksen ja
kaikki purku- ja asennustyöhön tarvittavan kaluston ja materiaalit sekä
siivouskustannukset jätemaksuineen. Uusimsityö tulee tehdä kesäkuun
2020 alkuun mennessä.
Urakasta saatiin yksi tarjous:
Oy Scanhall Ab 38.800 € (alv 0%)
Kaksi toimittajaa ilmoitti etteivät anna tarjousta.
Valintaperusteena on halvin kokonaishinta.
Tilapalvelut esittää, että torin esiintymislavan katoskankaan uusinta
hankintaan ainoan tarjouksen antaneelta Oy Scanhall Ab:ltä
kokonaishintaan 38.800 € (alv 0%).
Päätöksen peruste

Hallintosääntö 44 §, Salon kaupungin hankintaohjeet,
Kaupunginhallituksen päätös hankintavaltuuksista 31.3.2014 § 170

Päätös

Päätän hankkia Salon torin esiintymislavan katoskankaan uusimisurakan
valmistelun mukaisesti Oy Scanhall Ab:ltä kokonaishinnalla 38.800 € (alv
0%).

Mannervesi Mika
Kaupunkikehitysjohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset
kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun
tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen
hankintaoikaisun vireilletulosta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä 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 seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun päätös on julkaistu verkkosivulla.
Päätös on julkaistu verkkosivuilla:

18.03.2020

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian
hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Hankintaoikaisu tai oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Salon kaupunki
PL 77, 24101 Salo
käyntiosoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo
sähköposti kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45.
Annettu tiedoksi sähköpostitse
18.03.2020 / Lehto Janne

