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PuuDno-2021-62
Pakastekaappien hankinta / ruokapalvelut

Keskuskeittiöltä on särkynyt korjauskelvottomaksi 140 cm leveä kaksiovinen Metoksen 
pakastekaappi. Useista korjausyrityksistä huolimatta laitetta ei saatu enää toimimaan. 
Pakastekaappi oli jo poistoikäinen ja -kuntoinen.

Riittävän pakastetilan turvaamiseksi tämän rikkoutuneen laitteen tilalle on tarpeen 
hankkia tilalle pakastekapasiteettia sama määrä. Ottaen huomioon laitteiden 
sijoittelun ja käyttövarmuuden, päädyttiin hankkimaan kaksi 70 cm leveää 
pakastekaappia.

Metos Oy:ltä on pyydetty tarjous kahdesta 70 cm leveästä pakastekaapista paikoilleen 
asennettuna.

Hankitaan Metos Oy:ltä tarjoksen perusteella 2 kpl pakastekaappi Metos Start S70L BT 
HP sisältäen asennuksen, rahdin ja kuljetusvakuutuksen hintaan 5 809,31 € alv 0%, 
yhteensä: 7 203,54 € sis. alv 24%.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö. Hankitaan Keskuskeittiölle kaksi Metoksen 70 cm leveää 
pakastekaappia entisen, rikkoutuneen, poistokuntoisen 140 cm leveän pakastekaapin 
tilalle selostusosan mukaisesti.

Päätös
Hankitaan kaksi kappaletta Metos Start S70L BT HP pakastekaappia sisältäen 
asennuksen, rahdin ja kuljetusvakuutuksen tarjouksen perusteella Metos Oy:ltä 
selostusosan mukaisesti yhteishinnaltaan 5 809,31 € alv 0%, yhteensä: 7 203,54 € sis. 
alv 24%.

Tiedoksi
tekninen johtaja, talouspalvelut

Allekirjoitus

Irmeli Luukkonen
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Oikaisuvaatimus
§ 2

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen 
lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan 
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00


