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Asia

Vedensuodattimen hankinta Kehräämölle

Hankintamenettely

Pienhankinta

Asiaseloste

Kehräämön tiloissa on ilmankostutusjärjestelmät musiikkiopistolla ja
Keilahallin tiloissa. Vedessä olevien epäpuhtauksien vuoksi
järjestelmien suodattimet tukkeutuvat ja aiheuttavat tarpeetonta
suodattimien vaihtoa. Tämän vuoksi Tilapalvelu yhdessä
Vesihuoltoliikelaitoksen kanssa on etsinyt markkinoilta sopivaa
huoltovapaata vedensuodatinta, joka poistaisi epäpuhtaudet
käyttövedestä. Ainoa laite, joka täyttää edellä mainitut
huoltovapauskriteerit löytyy Hydac Oy:ltä. Suunniteltu
suodatinlaitteen takaisinmaksuaika on noin kaksi vuotta huomioiden
ainoastaan ilmankostutuslaitteistojen suodattimien vaihdot. Hydac
Oy:ltä on pyydetty kirjallinen tarjous laitteesta AutoFilt RF4.

Hankinnan kokonaisarvo

10 490 € (alv 0)

Päätös

Päätän hankkia Kehräämön käyttöveden suodatinlaitteen Hydac
Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 10 490 € (alv 0).

Päätöksen peruste

Kaupunginvaltuuston päätös 11.12.2017 § 96

Muutoksenhakuohje

Liitteenä

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Päätös julkaistu yleiseen tietoverkkoon 9.1.2018

Päiväys ja allekirjoitus

Forssa 9.1.2018

Antti Heinilä
Tekninen johtaja
Jakelu

Hydac Oy / Henrik Tommila
kh., kh:n pj., kj., yla, ylan pj.
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Oikaisuvaatimusohje kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä yhdyskuntalautakunnalle
hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §: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 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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen 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
yhdyskuntalautakunnan hallussa.
Toimitusosoite:
Yhdyskuntalautakunnan yhteystiedot:
käyntiosoite Turuntie 18, Forssa
postiosoite PL 62, 30101 Forssa
puhelinvaihde 03 41411
faksi 03 4141 5365
sähköposti tekninen@forssa.fi
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kirjaamo avoinna ma klo 9-16 ja ti-pe klo 9-15
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantaja)

Päätös on luovutettu asianosaiselle

______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantajan sekä vastaanottajan allekirjoitukset)

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi
- saantitodistuksin ( )
- haastemiehen välityksellä ( )
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