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Tekninen toimiala

Asia

Tiemerkintätyöt 2019-2020 + mahdollinen optiovuosi

Selostus asiasta

Porin kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjoukset tiemerkintätöiden
urakoinnista massoineen teknisen toimialan infrayksikön ja Ulvila kaupungin
teknisen toimialan tarpeisiin vuosina 2019 - 2020. Tarjouspyyntö julkaistiin
Hilmassa (kansallinen hankintailmoitus) 26.4.2019. Tarjousten palautusaika
päättyi 15.5.2019 klo 12:00. Tarjouspyyntö sisälsi ehdon mahdollisesta
optiovuodesta.
Hankintamenettely oli avoin. Osatarjouksia ei hyväksytty. Hankinnan
valintaperusteena on halvin vertailuhinta.
Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät Cleanosol Oy, Elfving Signum
Oy Ab, Hot Mix Oy Finland ja Tiemerkintä A & E Oy. Saadut tarjoukset ovat
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset ja vertailukelpoiset.
Ulvilan kaupungin tekninen toimiala on tarkastanut saadut tarjoukset. Porin
kaupungin Infrajohtamisen toimintayksikkö on laatinut tarjousten
vertailutaulukon tarjouspyynnössä ilmoitettujen, arvioitujen määrien ja
saatujen yksikköhintojen mukaisesti. Vertailutaulukko on viranhaltijan
hankintapäätöksen liitteenä.
Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja
vähimmäisvaatimukset.
Ulvilan kaupungin kohdalla tiemerkintätöiden hankinta on arvoltaan n. 5 000 10 000 €/vuosi. Hankintamäärä on arvio eikä se velvoita Ulvilan kaupunkia
hankkimaan tiemerkintätöitä arvion mukaisena.

Päätös

Annetuista tarjouksista hyväksytään pyynnön mukaisesti vertailuhinnaltaan
halvin tarjous, jonka antoi Tiemerkintä A & E Oy.
Lisäksi Ulvilan kaupungin tekninen toimiala varaa mahdollisuuden neuvotella
Tiemerkintä A & E Oy:n kanssa tiemerkintätöiden jatkamisesta vuonna 2021.
Allekirjoitus
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §: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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite tai sähköposti:
Tekninen lautakunta
PL 77
28401 ULVILA
ulvila@ulvila.fi

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 hankintalain 127 §:n mukaan
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. Sähköinen tiedoksianto koskee hankintaoikaisuvaatimusta.
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 seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on asetettu
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Tiedoksianto asianosaiselle
Pvm ja tiedoksiantotapa
[ X ] Sähköinen tiedoksianto asianosaiselle
[ ] Tiedoksianto asianosaiselle postitse
[ ] Todisteellinen tiedoksianto asianosaiselle postitse tai sähköisesti
Tiedoksianto kunnan jäsenelle
Pvm ja tiedoksiantotapa
[ x ] Julkaistu yleiseen tietoverkkoon 19.7.2019
Tiedottajan
allekirjoitus
Timo Forsten
Hallintosuunnittelija

