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ASIA

12 §

KAHVIAUTOMAATIN HANKINTA KUNNANVIRASTOLLE
HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAAN
Kunnanvirastolla on ollut vuodesta 2011 lähtien kahvitusjärjestelmä
henkilöstön käytössä ja kokouskahvituksissa. Nykyinen laite on tullut
käyttöikänsä päähän.
Tarjoukset saatiin Cafe Break Finland Oy:ltä ja Pelican Rouge
Coffee Solutions Oy:ltä. Laitteet ovat kylmävesiverkkoon liitettäviä
suodatinkahviautomaatteja ilman suodatinpaperia. Juomavalikoima
on kattava. Vapaa 48 kk huoltotakuu sisältyy vuokrahintaan, ehtona
että kaikki tuotteet ovat saman yrityksen toimittamia.
Cafe Break Finland Oy:n laitteen kuukausivuokra sekä toimitusehdot
ovat edullisemmat.

PÄÄTÖS

Päätän vuokrata Cafe Break Suodatin-Dorado kahviautomaatin Cafe
Break Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 71 €/kk/48 kk (alv 0%).
Automaatissa käytettävät tuotteet hankitaan Cafe Break Finland
Oy:ltä.

TÄYTÄNTÖÖNPANO
3.10.2019
Merja Simola
Suunnittelupäällikkö

JAKELU:

Cafe Break Finland Oy, Pelican Rouge Coffee Solutions Oy, khall, kj.
siistijä, tekninen tsto, julkaisu www.sysma.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta 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 tavallista sähköistä
tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Sysmän kunta
Kunnanhallitus
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. (03) 84 310
Faksi (03) 717 2831
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:
kirjaamo@sysma.fi
Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 3.10.2019.

