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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
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(ja merkintä siitä, kuka
Hahtola Sami
toimii puheenjohtajana)
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Kankaanpää Tero
Kuusikko Erkki
Mäki-Rammo Mirva
Hänninen Petri
Salo Pentti
Taijala Beata

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, esittelijä
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen

rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §

24 - 26

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Pukkinen

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 19.11.2018
Allekirjoitus

Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 22.11.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

Todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
19.11.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 24 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 25 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
2

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
19.11.2018

Sivu
3

LIIKUNTAHALLIN URAKOITSIJAVALINTA
Toimikunta 9.11.2018 § 22
Kunnanvaltuusto on 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2018 rakentamiseen
on varattu menoja 2.000.000 euroa ja tuloja 450.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2019 menoja 1.700.000 euroa ja tuloja 300.000 euroa. Investointihankkeen
investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen suunnitelman mukaisesti.
Kunnanhallitus on 23.10.2018 § 183 tehnyt kunnanvaltuustolle ehdotuksensa vuoden
2019 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Talousarvioehdotuksen investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja
2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.
Rakennustoimikunta on 13.9.2018 sekä 16.10.2018 hyväksynyt liikuntahallin tarjouspyyntöasiakirjat.
Tarjouspyynnön kohteena on KVR-urakkaan kuuluvat tehtävät ja työt täysin valmiiksi
saatettuna. Urakka perustuu tilaajan määrittelemiin sitoviin piirustuksiin, rakennustapaselityksiin ja suunnitteluohjeisiin.
Urakoista on julkaistu tarjouspyyntö HILMA-portaalissa 20.9.2018. Tarjoukset on tullut
jättää kunnalle 9.11.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on järjestetty 9.11.2018 klo 12.00 alkaen.
Urakoitsijan valintaperusteena on ollut halvin hinta. Urakoitsijalta ja projektiorganisaatiolta vaadittavat vähimmäisvaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.
Kunnanhallituksen 11.6.2018 § 107 päätöksen mukaan rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä
hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat
urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä kohteissa, joiden kustannukset tai talousarvioon varattu määräraha on yli 600 000 euroa, valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella.
Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko urakkahinnoista jaetaan kokouksessa.
Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta

PÄÄTÖS:

-

merkitsee tiedoksi, että määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet seuraavat rakennusurakoitsijat;
Hämäläiset Oy
Lujatalo Oy
Mäenpää Rakennus Oy
Nordic Byggtjänst Ab
PEAB
Rakennus K.Karhu Oy
Siklatilat Oy
WasaGroup Oy
YIT Talo Oy

-

merkitsee saadut tarjoukset tiedokseen ja toteaa, että Nordic Byggtjänst Ab:n tarjous hylätään, koska se ei täytä tarjouspyynnössä esitettyä vähimmäisvaatimusta
.2016 liikevaihdon osalta.

-

päättää kutsua selonottoneuvotteluun Lujatalo Oy:n ja WasaGroup Oy:n edustajat.

-

päättää, että tilaajan puolelta selonottoneuvotteluihin osallistuvat; rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa, rakennustoimikunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
hänen sijaisensa ja tekninen johtaja

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin, että rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa sopii selonottoneuvottelujen aikataulun osapuolten kanssa.
_________

Toimikunta 19.11.2018 § 26
Rakennustoimikunnan nimeämät edustajat ovat käyneet selonottoneuvottelut kahden halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan Lujatalo Oy:n (13.11.2018) ja WasaGroup Oy:n (16.11.2018) edustajien kanssa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle WasaGroup Oy.n KVRurakkatarjouksen 2.796.700,00€ (alv 0%) hyväksymistä
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 24-26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

