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§1

Kannettavien tietokoneiden hankinta
Suomen hallitus on 16.3.2020 antanut linjauksen koronavirustilanteen
hoitamiseksi. Kankaanpään kaupunki on antanut tähän liittyen 17.3.2020
tarkentavat toimintaohjeet. Näissä toimintaohjeissa määrätään kaupungin
työntekijät tekemään etätyötä, mikäli se on työnkuvan kannalta
mahdollista. Etätyöntekijöiden määrä kasvaa voimakkaasti edellä
mainitusta asiasta johtuen. Kaupungin tietohallinnon puskurivarasto ei riitä
kasvaneen laitetarpeen tyydyttämiseen. Puskurivaraston täydentämiseksi
on hankittava välittömästi 30 kappaleen erä kannettavia tietokoneita.
Tietohallintopäällikkö on yhdessä tietotekniikan ylläpitohenkilöstön kanssa
määrittänyt laitetyypin ja -merkin joka täyttää kaupungin tekniset ja
laadulliset kriteerit. Laitteiden saatavuus olemassa olevassa
poikkeustilanteessa on huomioitu määrityksiä tehtäessä. Valittu laite on
Lenovo V14. Tietohallintopäällikkö on suorittanut hintavertailun valittuun
laitteeseen liittyen. Hintavertailussa oli mukana Atea Finland Oy (Tiera
webshop), Tietokeskus Finland Oy sekä Verkkokauppa.com. Edullisin
hinta oli Tietokeskus Finland Oy:llä, hankinnan kokonaishinta oli 15840
euroa. Atea Finland Oy:n (Tiera webshop) hinta oli 16560 euroa ja
Verkkokauppa.com:n hinta 15873 euroa.
Päätös:

Päätän laitehankinnan suoritettavaksi Tietokeskus Finland Oy:ltä.
Hankinnan kokonaishinta on 15840 euroa.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Anna Vanhahonko
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Täytäntöönpano

Tietokeskus Finland Oy

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto, p. 044 577 2274
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89
§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Kankaanpään kaupunki
Kirjaamo
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Vaihde 02 57 700
_______________________________
1Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
1) 60.000 € tavarahankinnoissa, paleluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3 - 4 kohdassa toisin säädetä
2) 150.000 € rakennusurakoissa
3) 400.000 € sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa
4) 300.000 € muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa
5) 500.000 € käyttöoikeussopimuksissa

