IIN KUNTA
Päätöksen tekevä viranhaltija

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Päivämäärä

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
1. Asia

§2

28.5.2018

Henkilöstön koulutuspäivän kuljetuspalvelun valinta
Iin ateria-ja tilapalveluliikelaitoksen ateria-ja puhdistuspalvelujen
henkilöstön virkistys- ja koulutuspäivä järjestetään seudullisena
koulutuspäivänä Lumijoella 4.6.2018.
Koulutuspäivän kuljetukset (meno ja paluu) kilpailutettiin avoimella
menettelyllä Cloudia- järjestelmän avulla (189118).
Hankinnan perusteena on halvin hinta.
Määräaikaan 28.5.2018 klo 12:00 mennessä saapui kaksi tarjousta:
Pohjolan Matka
Suorsan Liikenne ky

2. Päätös

682,00 € / reitti (alv 0 %)
580,00 € / reitti (alv 0 %)

Päätän hankkia kuljetuspalvelun Suorsan Liikenne ky:ltä hintaan 580
euroa/reitti (alv 0 %).

3. Viranomaisen
allekirjoitus
Anne Hautamäki
Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

4. Tiedoksianto

Tämä päätös on luovutettu (kenelle ja miten)
Tarjouksen tehneille sähköisesti Cloudia- järjestelmän kautta

Paikka ja aika
Ii 29.5.2018

5. Nähtävänäpito

www.ii.fi / viranhaltijapäätökset 30.5.2018

Tiedoksi:

Iin ateria-ja palveluliikelaitoksen johtokunna puheenjohtaja

OIKAISUVAATIMUS
Viranomainen

Päivämäärä

Pykälä

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
§2
Oikaisuvaatimusoikeus

28.5.2018

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, Iin ateria- ja tilapalv. liikel. johtok
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.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

