
Maakuntajohtajan päätösluettelo

1 § HANKINTAPÄÄTÖS, KANNETTAVA TIETOKONE 20.1.2021

Maakuntajohtajan päätös § 1

Johdon sihteerin ja aluekehityssihteerin käytössä olevat kannetta-
vat tietokoneet ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Koneissa on
havaittu lähes päivittäin erilaisia ongelmia. Kannettavat on (han-
kittu v. 2016) ja niissä olevien käyttö-järjestelmien Win7 tuki on
myös lopetettu.

Maksatustarkastaja on pyytänyt hankintarenkaassa olevalta Ca-
noramalta tarjouksen kolmesta kannettavasta tietokoneesta.

Tarjottu tuote:
Lenovo ThinkPad X390 20Q0
- Core i5 8265U / 1.6 GHz
- Win 10 Pro 64-bit
- 16 Gt RAM
- 256 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe
- 13.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD)
- UHD Graphics 620
- Wi-Fi, Bluetooth
- 3v onsite takuu

Hinta:
Canorama 1050 € (alv 0%)
Telakka 190 € (alv 0%)

Hintavertailu
Verkkokauppa 1349,90€
Multitronic 1559€
Jimms 1669€

Maakuntajohtajan päätös:
Hankitaan Canorama Oy:tä kaksi (2) kpl Lenovo ThinkPad X390
20Q0 kannettava tietokone á 1 050 € ja telakka á 190 € . Hankin-
nan yhteisarvo on 2 480 € (alv 0%)

___________________________
Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Toimivalta Hankintaohje / Liiton pelisäännöt



Maakuntajohtajan päätösluettelo

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei pää-
töksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkitta-
vaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja
(mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa
kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista an-
netun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä
ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-posti-
osoite:

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14,
67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.


