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Sonkajärven kunnan numeerisen pohjakartan laatiminen Sukevan alueelle, konsultin
valinta
28/02.08.00/2020
Sonkajärven kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjouksia numeerisen pohjakartan laatimisesta Sukevan alueelle tarjouspyyntöasiakirjojen ja sen liitteiden mukaan. Tarjoukset oli jätettävä 18.12.2019 mennessä.
Tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle pohjakarttoja laativalle konsulttiyritykselle. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä
halvin tarjous. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä.
Esitarkastustyöryhmä avasi tarjoukset 20.12.2019 ja laati tarjousten
avauspöytäkirjan. Esitarkastustyöryhmä ja tarjouspyynnön valmistellut DI
Timo Leskinen ottivat tarjouksista selon ja laativat vertailutaulukon, vertailuhinnat alv 0 %. Jätettyjen tarjousten perusteella SKM-GIS AIR Oy:n tarjous todettiin olevan tarjouspyynnön vastainen. SKM-GIS AIR Oy:n tarjous
18.12.2019 on tarjouspyynnön vastainen: täydennysmittaus on kirjattu siinä tilaajan vastuulle (tarjouspyyntövaatimuksessa se kuuluu konsultin tehtäviin) sekä rakennukset ko. tarjouksessa kuvataan räystään mukaan sulkeutuvana kuviona (tarjouspyyntövaatimuksen mukaan rakennuksen seinälinjat on kartoitettava seinälinjojen mukaisesti).
Vertailutaulukon mukaan halvimman tarjouspyynnön vaatimukset
täyttävän tarjouksen teki Blom Kartta Oy tarjoushintaan 31 900 €, alv 0 %.
Hintoihin lisätään alv 24 % laskutuksen yhteydessä.
Päätösesityksen valmistelun yhteydessä on tehty yritysvaikutusten arviointi, joka on päätöksen liitteenä.
Päätös

Sonkajärven kunnan numeerisen pohjakartan laatijaksi Sukevan alueelle
valitaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä, halvimman tarjouksen tehnyt Blom Kartta Oy hintaan 31 200 €, alv 0 %.
SKM-GIS AIR Oy:n tarjous 18.12.2019 hylätään tarjouspyynnön
vastaisena. SKM-GIS AIR Oy:n tarjouksessa 18.12.2019 täydennysmittaus
on kirjattu siinä tilaajan vastuulle (tarjouspyyntövaatimuksessa se kuuluu
konsultin tehtäviin) sekä rakennukset ko. tarjouksessa kuvataan räystään
mukaan sulkeutuvana kuviona (tarjouspyyntövaatimuksen mukaan
rakennuksen seinälinjat on kartoitettava seinälinjojen mukaisesti).
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Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 31.1.2020.
Nähtävänäolo

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 31.1.2020.

Tiedoksi

Terratec Oy
Blom Kartta Oy
SKM-GIS AIR Oy
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Oikaisuvaatimusohjeet ja hankintaoikaisuohjeet
I Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, yhteystiedot:
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta
Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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II Hankintaoikaisuohjeet
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.
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.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
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, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Sonkajärven kunta/Tekninen lautakunta
Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00

