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Hankintapiiiitiikset

Vammai spalveluna tehttivien niikri- j a kuulovammai sten kiinteiisti asennettavien
apuviilineiden asennus

Selostus asiasta

Tehty tarjouspyytnot24.l0.lT edelld mainittujen apuvtilineiden asentamiskustannuksista ( ty<t- ja matkakulut), tarjousten palautuspiiivii 30.11.2017 .
Tarj oukset pyydetty Jokij iirven SahkdltA, Ousiihkci Oy: ltii j a Siihkci-Maticilta.

Mtiiiriiaikaan mennessti tarj ouksen on jdtttinyt Jokij iirven SAhk6.

Hyviiksytziiin Jokijtirven Siihkdn tarjous; tydhinta 42 eltunti+AlV ja matkakulut
0,60e/km +ALV.
Piiiitds on voimass a 31 .12.2018 saakka.
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Sinikka Loukusa
Johtava sosiaalit
Padtoksen niih-

t6ville asettaminen yleiseen

Taivalkosken kunnan i

19.3.2018

tietoverkkoon

Jokiidrven Sahko
Oikaisuvaatimusohjeet

TAhAn pd6t0kseen saa hakea muutosta liitteend olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.
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Oikaisuvaatimusoikeus
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Pafltdkseen tyytymaton voi tehdakirjallisen oikaisuvaatimuksen. (Kuntal 410/2015,134 g I mom.)
Oikaisuvaatimuksen saa tehdd se, johon paiit0s on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pf,6t0s
valift0masti vaikuttaa (asianosainen) sek6 kunnan idsen. (Kuntal 410 12015.137 I mom.)
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdd,iin, osoite ja postiosoite, s8hk0posti, (lautakunta/hallitus)
Taivalkosken sosiaali- ja terveyslautakunt4 Sairaalantie 8 A 93400 Taivalkoski
taivalkoski. sostervltk@taivalkoski. fi

Oikaisuvaatimusja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtavA l4 pdivfln kuluessa paat0ksen tiedoksisaannista. Kunnanjflsenen katsotaan s&meen
p66t0ksest[ tiedon seitsemdn (7) pAivan kuluttua siita, kun ptiytfikirja on asetettu nfitAvAksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen piiAtoksestA tiedon seitsemantend pdivdn6 kirjeen lfiettdmisest6, jollei muuta naltetA saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynd aikana. Jos tiedoksianto
asianosaiselle toteutetaan asianosaisen suostumuksella sdhkOpostill4 asianosaisen katsotaan s&meen paifioksesta
tiedon kolmantena pdivdn[ viestin lIhett[misestfi" iollei muuta ndytetA.
Pa6t0s on asetettu ndhtdvtiksi yleiseen tietoverkkoon pvm 19.3.2018
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P6f,t0ksen ndhHvfiksi
asettaminen yleiseen

tietoverkkoon
Tiedoksianto

Llhetetty tiedoksi kirjeelll (Kuntal 410/201 5, 139 g ja

asianosaiselle

HallintoL 43412003, 59 $)

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, 16.3.2018/ Sinikka Loukusa

Lfietetty asianosaisen suostumuksella sahk0postilla
(laki sahkoisesta asioinnista l312003
pvm/tiedoksiantaja
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Luovutettu asianosaisellel
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Asianosainen
Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin" miten

Oikaisuvaatimuksen
sisdlt0 ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmdssd on ilmoitettava

-

paat6s,johon haetaan muutosta

milta kohdin paat0kseen haetaan muutostaja mita muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi
muutosvaatimuksenperusteet.

Oikaisuvaatimuskirjelmlssa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijan nimija kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijln puhevaltaa ka1.ttad hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensl taijos oikaisuvaatimuken laatijana onjoku muu henkil6, oikaisuvaatimuskirjelmdssl on ilmoitettava myds taman nimija kotikunta. Lisdksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelml.
Oikaisuvaatimuskirjelmaan on liitetav{ pdat0s, josta valitetaan, alkuperlisena tai jaljennoksene seka todistus siit4 mine peivene
pddt0s on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmaan on liitettava asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettava valtakirja sen mukaan kuin hallintolain l2 $:ss[ sa{detarn.
Oikaisuvaatimusasiaki{at on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistdln oikaisuvaatimusajan viimeisenl plivdnl
ennen viraston aukioloajan paattymista. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen pdivA on pyhdpf,ivd, itsenaislyspAivA, vapunpaivA"
joulu- taijuhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmlisend senjdlkeisena arkipaivana. Asiakirjat
toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lahettajan omalla vastuulla. Tama voidaan tehdl myos postitse, sahkoisesti tai lahetin valityksella. Postiin asiakiriat on iatettdvd niin aioissa, ettd ne ehtivat Derille ennen oikaisuvaatimusaian paafiymistA.

