
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistysjohtaja 30.11.2022 § 130 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia KOULUJEN ESITYSTEKNIIKAN ASENNUKSET 

 

Kouluille hankitaan esitystekniikkaa Sivistyslautakunnan 2.10.2022 § 

134 päätöksen mukaisesti. 

 

Esitystekniikan teknisen käyttöönoton kustannuksista on saatu tarjoukset 

Atea Oy:ltä ja Nicemedia Oy:ltä. 

 

Tarjoukset sisältävät AV asennukset 2 asentajaa 14 kpl päätelaitteelle 

kolmella koululla. 

 

Atea oy   8 990 €, sis. rahti matkakulut ja päivärahat 

Nicemedia Oy 6 200 €,  sis. matkakulut 

 

Jos asentajat eivät ole Atealta, niin toimituksiin lisätään rahtimak-

su/koulu 220 € (yht. 660 €). 

 

Molempiin tarjouksiin sisältyy pakkausmateriaalin pois vienti ja muu-

toinkin siisteydestä huolehtiminen, jotta tilat jäävät asennusten jälkeen 

siisteiksi. 

 

Liitteen mukaiset tarjoukset eroavat toisistaan hinnaltaan, aikataulultaan 

ja laitteiden vastaanoton suhteen. 

 

Atea tarjoaa laitteiden toimituslogistiikan siten, että heidän asentajansa 

ovat vastaanottamassa laitteet jokaisella koululla ja kantavat ne tiloihin. 

 

Nicemedian tarjouksessa edellytetään, että näytöt ovat kouluittain val-

miiksi toimitettuina oikeisiin kerroksiin. Nicemedian asennustarjous on 

voimassa vain viikolle 49. 

 

Päätös Päätän tilata päätelaitteiden asennuksen Atea Oy:ltä. Tämä päätös on 

allekirjoitettu sähköisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Koska Atea Oy:llä on prosessoitu laitetoimitus ja -vastaanotto sujuvaksi 

ja halvemman tarjouksen jättäneen Nicemedia Oy:n tarjous rajoittuu 

vain viikolle 49, eikä laitteiden toimituksista ole tässä vaiheessa tarkkaa 

tietoa, päätän tilata päätelaitteiden asennuksen Atea Oy:ltä. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 4 

Kustannukset Tarjouksen mukaan 
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

 

30.11.2022 Pia Kokko 

          Sivistysjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Tarjouksen jättäneet 

Sinikka Mickos 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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