Maakuntajohtajan päätösluettelo
21 § HANKINTAPÄÄTÖS, NETTI PLUS KUITULIITTYMÄ

7.9.2021

Maakuntajohtajan päätös § 21
Keski-Pohjanmaan liiton Internetliittymän nykyinen kapasiteetti
10/10 M (Elisa) on jäämässä liian pieneksi. Kokoukset, koulutukset
ja muut palaverit pidetään yhä enenevässä määrin verkon välityksellä ja se lisää vaatimuksia verkkokapasiteetille.
Elisalta on pyydetty tarjous nopeammasta 100/100 M Netti Plus
kuituliittymästä. Elisa Netti Plus on yrityskäyttöön suunniteltu
Internetliittymä, joka on tarkoitettu yhden toimipisteen Internetiin
liittämistä varten. Liittymään sisältyy Elisan aktiivisessa hallinnassa
ja valvonnassa oleva reititin asiakkaan tiloihin sijoitettuna. Liittymään kuuluu lisäksi liityntäyhteys asiakkaan kiinteistöstä Elisan
runkoverkkoon sekä globaali Internet-liikennöinti ilman liikennemäärärajoituksia.
Elisan tarjous:
Netti Plus kuitu 100M/100M, hinta 171€/kk + Wlan reititin 8€/kk
Hallintopäällikön esitys:
Maakuntajohtaja hyväksyy Elisan tarjouksen ja päättää, että hankitaan Elisan Netti Plus kuituliittymä hintaan 171 €/kk (alv 0%) ja reititin 8 €/kk (alv 0%).
Maakuntajohtajan päätös:
Hyväksyn hallintopäällikön esityksen.
___________________________
Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja
Toimivalta

Hankintaohje / Liiton pelisäännöt

Maakuntajohtajan päätösluettelo
OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
HallintolainkäyttöL 6 §:n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa
tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin,
ei kuntalain oikaisuvaatimusta koskevaa 134 §:ää sovelleta.
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

