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1. Asia

§ 110

Fatbike -pyörien hankinta
Tarjouspyyntö oli esillä Cloudian pienhankintajärjestelmässä. Määräaikaan
mennessä 14.12.2017 klo 14:00 tuli neljä (4) tarjousta. Tarjouksen jättivät
J. Kärkkäinen Oy, Oulun Special Bike, Pyöräkauppaosakeyhtiö Turusta ja
Pyörä-Suvala Oy.
Tarjouksessa kysyttiin edullisinta hintaa 20:lle Fatbike -pyörälle, jotka
täyttävät tilaajan kriteerit. Hankinta kuuluu Liikkuva koulu -hankkeeseen.

2. Päätös

Fatbike -pyörät hankitaan Pyörä-Suvala Oy:ltä
Pyörä-Suvala Oy:n hinta oli edullisin. Hankintahinta yhteensä 20:lle Fatbike
-pyörälle oli 13.914,60 E (alv. 0%).

3. Viranomaisen
allekirjoitus
Anttila Vesa
Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö

4. Tiedoksianto

Tämä päätös on luovutettu (kenelle ja miten)
J.Kärkkäinen Oy, pienhankintajärjestelmän kautta
Oulun Special Bike, pienhankintajärjestelmän kautta
Pyöräkauppaosakeyhtiö Turusta, pienhankintajärjestelmän kautta
Pyörä-Suvala Oy, pienhankintajärjestelmän kautta

Paikka ja aika
Ii 15.12.2017

Tiedoksiantajan allekirjoitus
Mika Kynsilehto, kuljetuskoordinaattori

5. Nähtävänäpito
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§ 110

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta
määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
sisältö ja
tekijän allekirjoitettava.
toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

