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ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola
Päätöspvm 27.08.2018 126/2018

Asiaotsikko PERUNOIDEN HANKINTA, HANKINTAKA,UDELLE 19.2018-
318.2019

Asianosaiset Ähtärin kaupunki/Aluekeittiö, Otsonkoulu, Mäntyrinne

Selostus asiasta Ähtärin kaupunki on mukana Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintarenkaassa.
Hankintaryhmässä päätösesitykset on valmistellut
asiantu ntijatyöryhmä.

Perustelut Hallintosääntö luku 5 § 23

Päätös Perunat hankitaan Ähtärin kaupungin laitoksille (Aluekeittiö,
Otsonkoulu ja Mäntyrinne) materiaalipäällikkö Helena Junnan
päätökseen perustuen 1.9.2018-31.8.2019.
Tekninen lautakunta

lukion ja yhteiskoulun rehtori Markku Juhola

Päätöspvm 27.08.2018 191 /2018

Asiaotsikko S~aisuusmääräys / Palomäki

Asianosaiset Pauli Palomäki, palkanlaskenta

Selostus asiasta Hanne-Man Karjalainen on virkavapaalla 28.8.2018, tunneille
tarvitaan sijainen.

Päätös Paikkaan Pauli Palomäen 28.8.2018 kolmeksi tunniksi sijaiseksi
yhteiskou 1 uu n.
40304005, opv 23, 281762€, 3 tuntia.

Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Päätöspvm 27.08.2018 10/2018

Asia MAISEMATYÖLUPA, TILA TUULANRANTA RN:O 7:278

Asianosaiset Hannu Rantala

Selostus asiasta Hannu Rantala pyytää lupaa 11 suuren puun kaatamiseen,
lUtekarttaan merkityltä alueelta. Naapurin kuuleminen ei ole
tarpeen.

Perustelu Maankäyttö-ja rakennuslain 128 § velvoittaa hakemaan
maisematyölupaa. Saman lain 140 §:n mukaan
maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka
turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Päätös Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1 999) § 128 tarkoittama
maisematyölupa myönnetään Hannu Rantalan omistamalle,
lUtekarttaan merkitylle alueelle, Tuulanranta RN:o 7:278

Päätöspvm 28.08.2018 11/2018

Asiaotsikko Ähtänin lUkuntahallin kokoontumistilan käyttöön hyväksyminen

Asianosaiset Ähtärin kaupunki, Ähtärin lUkuntahallin omistaja.

Selostus asiasta Ähtärin lUkuntahallin kokoontumistilan käyttöön hyväksyminen ja
henkilömäärän määrittäminen.

Perustelut Maankäyttö-ja rakennuslaki 150 §

Päätös Hätäpoistumisteiden yhteismäärä, kUnteät ja siirrettävät
istuinpaikat sekä muu vapaa yleisötila huomioiden, on tilan
kokonaishenkilömäärä 970 henkilöä.



kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola
Päätöspvm 27.082018 43 / 2018

Asiaotsikko LIIKERAKENNUKSEN PURKU / KONTTORIKONE

Asianosaiset Ahtärin kaupunki Kirjaamo / Mestaripurkajat Oy Oksakoski;
Tapani Saari Oy, Oulainen; JM Construction Oy, Kemi:
Demevon Service Oy, Muurame; Pirkanmaan UUsiometalli Oy,
Virrat; Konetyö Loukkumäki, Uurainen; Ovacavator Oy,
Kauhajoki; Pohjanmaan purku Oy, jonka tarjous saapui
myöhässä.

Selostus asiasta Tarjouspyyntö Konttorikoneen IHkerakennuksen purkamisesta
julkaistiin Hilmassa 24.07.2018. Määräsikaan 13.08.2018 klo
12.00 mennessä jättivät tarjouksensa yllämainitut urakoitsija.
Pohjanmaan Purku Oy:n tarjous saapui myöhässä..

Perustelut Hallintosääntö 23.1.1

Päätös Purku-urakan toteuttajaksi valitsen Mestaripurkajat Oy:n,
Oksakoski halvimman tarjouksen perusteella. Urakkahinta 17
000 € alv 0%.

Päätöspvm 27.08.2018 44 / 2018

Asiaotsikko SUURTULOSTUS-, KOPIOINTI- JA
SKAflNAUSJÄRJESTELMÄ

Asianosaiset Ahtärin kaupunki / OCE- Finland Oy
Selostus asiasta Kaupungilla on rakennustoimiston yhteydessä käytössä

ColorWave 550 suurtulostus-, kopionti-ja skannausjärjesteln,ä,
joka lähestyyy elinkaarensa päätä. Canorama Oy on antanut
tarjouksen kyseisen laitteiston päivittämisestä Oce 500 Hybrid
järjestelmällä.

Perustelut Hallintosääntö 23.1.1

Päätös Hyväksyn Canorama Oy:n 02.05.2018 tekemän tarjouksen Oce
500 Hybrid suurtulostus- kopiointi- ja skannausjärjestelmästä.



Oikaisuvaatimusohje
Oikaisu- Ajalla 27.8.-2.9.2018 tehtyihin viranhaltijapäätöksiin voi päätökseen
vaatimusoikeus tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonlca
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisu- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimus-
viranomainen Ahtärin kaupunki

Ostolantie 17
63700 Ahtäri
kirjaamo@ahtari.fi

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
musaika ja sen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
alkaminen kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan
nähtäväksi 3.9.2018
asettaminen

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän
muksen sisältö ja allekirjoitettava.
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.



HANKINTAOIKAISUOHJE, kansalliset kynnysarvat alittava hankinta (pienhankinta)

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 hankintaolkaisu).

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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluttua päätöksen
julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

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.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.9.2018.

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:
Hankintayksikkö: Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin kirjaamo
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi


