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Koulukeskuksen alueen liikennejärjestelyjen rakennussuunnittelu
pienhankintana
Suunnittelualueeseen kuuluu kevyen liikenteen väylän välillä Metsäniityntie - päiväkoti (pituus n. 220 m), korotettu suojatie Metsäniityntielle, Kenttätien levennys ja rakenteen uusiminen (pituus n. 170 m), Martintalon
saattoliikenne ja pyöräpysäköintijärjestelyt sekä Martintalon pysäköintialueiden ja ympäristö. Rakennussuunnitelman lisäksi tehtävään sisältyy
kustannusarvion, hankekohtaisten laatuvaatimusten sekä turvallisuusasiakirjan laatiminen.
Suunnittelusta saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset on vertailtu yhteismitallisesti. Lisätöistä sovitaan erikseen.

Päätös:

Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan
17 300 € alv. 0 %.

Liitteet:

Tarjous Sitowise Oy
Tarjous Sweco Infra & Rail Oy

Kirsi Halkola
Tekninen johtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimusaika
ja oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto ja sisältö vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla
Sähköinen tiedoksianto tarjoajille

Tiedoksiantopäivä
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