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Esko Hämäläinen Päätöspvm Pykälä
Rakennusmestari 2.6.2022 9

Asia Urakoitsijan valinta katuvalaistuksen uudistamisen ja saneerauksen
3-vaiheelle

Asianosaiset Timon Sähköpalvelu Oy ja Sähkö Haverinen

Selostus asiasta Kärsämäen kunnan katuvalaistusten uudistamisen ja saneerauksen
3-vaiheesta on pyydetty tarjouksia urakoitsijoilta. Taajama-alueen
katuvalaistusten uudistaminen on tarkoitus suorittaa kolmessa vaiheessa,
kolmen vuoden aikana.Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostilla seitsemälle
sähköurakoitsijalle 18.5.2022. Määräaikaan 31.5.2022 klo 15.00 mennessä
saatiin tarjoukset Timon sähköpalvelu Oy:ltä ja Sähkö Haveriselta.
Tarjousvertailun perusteella valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin
urakoitsija työn suorittajaksi.

Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45 §)

Päätän valita Kärsämäen kunnan katuvalaistuksen uudistamisen ja
saneerauksen 3-vaiheen urakoitsijaksi Timon Sähköpalvelu Oy:n
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla urakkasummalla 53.300,00 €, Alv 0 %

Tiedoksi, myös
pvm.

2.6.2022 Tekninen lautakunta, tekn.ltk.pj ja kunnanjohtaja

Nähtävilläpito 6.6.2022 kunnantoimisto

Allekirjoitus ja ni-
men sel ven nys Esko Hämäläinen

Rakennusmestari
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Esko Hämäläinen, esko.hamalainen@karsamaki.fi, puh. 044 445 6841

Oikaisuvaatimusohjeet/
Valitusosoitus/
Muutosvaatimusosoitus

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
Kiellon peruste:

Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen            X
Liitteet:
Valitusosoitus-Hallintovalitus
Muutosvaatimusosoitus



Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä
kuntalain (410/2015) mukaisen oikaisuvaatimuksen.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kärsämäen kunta / Tekninen lautakunta

Postiosoite:  Haapajärventie 1
Käyntiosoite:   Haapajärventie 1, 2.krs
Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
Puhelinnumero: 044-445 6801
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista – perjantaihin klo 09-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos
oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana
on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kärsämäen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:  Haapajärventie 1
Käyntiosoite:   Haapajärventie 1, 2.krs
Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
Puhelinnumero: 044-445 6801
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista – perjantaihin klo 09-15

Pöytäkirja on 6.6.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 2.6.2022


