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TUUDno-2017-823
Tuusulan uimaranta- ja venepaikkaselvityksen hankinta
Tuusulan vapaa-aikapalvelut pyysi 25.8.2017 tarjouksen Aikari Oy:ltä Tuusulan
kunnassa sijaitsevien uimarantojen ja venepaikkojen nykytilaselvityksen
laatimiseen.
Kartoitettavia kohteita ovat 1) Tuusulan kunnan ylläpitämät, EU-statuksella
olevat uimarannat (3kpl) ja muut uimapaikat (3kpl), joita Keski-Uudenmaan
Ympäristökeskuksen valvoo uimaveden laadun ja uimarannoille asetettujen
säädösten mukaisesti ja 2) Tuusulan vapaa-aikapalveluiden hallinnassa olevat
venepaikat (3kpl, yhteensä 128 venepaikkaa), jotka sijaitsevat Tuusulanjärven
rannalla.
Aikari Oy tarjoaa selvitystä tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:
Vaihe 1.
Aloituspalaveri Tuusulassa (vaatii kunnalta aikaresursseja 2 tuntia).
Tutustuminen kohteisiin ja niiden dokumentointi (vaatii kunnalta
aikaresursseja 6 tuntia).
Esiselvityksen teko kunnalta saatavaa aloitusmateriaalia käyttäen 2 työpäivää.
Työpalaveri Tuusulassa (vaatii kunnalta aikaresursseja 4 tuntia).
1. vaiheen raportin teko, 1 työpäivä.
Hinta: 2 650 e
Vaihe 2.
Selvitys kehittämistoimenpiteistä kustannusarvioineen 2 työpäivää.
Työpalaveri Tuusulassa (vaatii kunnalta aikaresursseja 4 tuntia).
Loppuraportin teko 1 työpäivä ja sen esittäminen kunnalle (vaatii kunnalta
aikaresursseja 2 tuntia).
Hinta 2 050 e
Hinta alv 0 %.
Tarjous on voimassa kuukauden.
Toimitusaika:
Vaihe 1 valmis lokakuussa 2017
Mahdollinen vaihe 2 marraskuun loppuun mennessä.
Maksuehto vaiheittain 14 pv netto.
Mahdolliset lisätyöt 75 €/tunti + km korvaus ja päiväraha tai erillisen tarjouksen
mukaisesti.
Liitteenä tarjouspyyntö, Aikari Oy:n tarjous ja kysely nykytilasta.
Liitteet:
1 Tarjous 28.8.2017 Uimarantojen ja venepaikkojen nykyselvityksen
laatiminen.pdf
2 Kysely nykytilasta Tuusulan uimaranta ja venepaikkaselvitys.pdf
3 Tarjouspyyntö Tuusulan uimaranta- ja venepaikkaselvitys.pdf
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Tuusulan kunnanvaltuuston 7.12.2016 § 116 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännökset / hankinta-asiat
Päätös
Päätän, että Tuusulan kunnassa sijaitsevien uimarantojen ja venepaikkojen
nykytilaselvityksen laadinta hankintaan Aikari Oy:ltä liitteenä olevan tarjouksen
mukaisesti.

Tiedoksi
Aikari Oy, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Allekirjoitus

vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Viranhaltijapäätös pidetään nähtävillä kunnan yleisessä tietoverkossa
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Oikaisuvaatimus
§1
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

