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Teknlk 14.05.2020 § 58
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen
terassi sekä tehdään laajennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.
Kohteen tarjouskilpailu järjestettiin Cloudia-järjestelmässä siten, että
tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.
Saapuneet tarjoukset avattiin 27.4.2020 klo 15:36, josta avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa jätti ST Sieppi Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta
ylittää arvioidun kustannuksen.
Hankkeeseen varattu määräraha ei tule riittämään toteutukseen,
koska tarjoushinta ylitti kustannusarvion ja suunnittelun laskutusta
siirtyi kuluvalle vuodelle.
Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti hankkeessa korona-epidemian
vuoksi siirtynyt sisäpuoliset remontit syksymmälle ja tilanteen pysyessä muuttumattomana hankkeen määrärahaa jäisi käyttämättä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella
keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin
kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen
kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.
Päätös:
Taru Sieppi esitti, että tarjous hyväksytään ja toteutetaan suunniteltu
Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus.
Raili Fagerholm kannatti Taru Siepin esitystä.
Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen,
joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen
kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat Taru Siepin esityksen
kannalla, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin 7 kpl (Hettula,
Jauhojärvi, Marttila, Ovaskainen, Kenttälä, Mäntymaa ja Toivanen),
”ei”-ääniä 2 kpl (Sieppi ja Fagerholm).
Äänin 7 – 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 92
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennus kilpailutettiin uudelleen
Cloudia hankintajärjestelmässä 11.6.-6.7.2020 jolloin ei saatu tarjouksia ja vielä uudelleen 07.07.-06.08.2020 välisenä aikana.
Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennukselle ei saatu yhtäkään
tarjousta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana. Toteutusaika on kesällä 2021 sillä ehdolla, että hankkeelle
on varattu talousarvioon määräraha.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

