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Asia HANKINTAPÄÄTÖS: SÄHKÖISET TYÖPÖYDÄT 

ALAKOULUIHIN 
 
Vuoden 2022 investointisuunnitelman mukaisesti kouluihin hankitaan 
uusia sähköpöytiä. Pöydistä on tehty tarjouspyyntö, liitteenä kooste saa-
duista tarjouksista. 
 
AJ-Tuotteet on tehnyt halvimman tarjouksen seuraavasti:  
22 sähköpöytää 120 x 80 cm á 250 euroa (329 euroa - alennus 79 euroa) 
(alv. 0 %) . 
 

Päätös Päätän hankkia 22 kpl sähkötyöpöytiä Lapinjärven alakouluihin AJ-
Tuotteilta. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  
 

Päätöksen peruste 
 
Päätösvallan 
perusteet 
 

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Perusteluna suorahankinnalle on 
saatavuus ja hinta.  
 
Hallintossääntö § 28.3  
 
Hankintaohje ja pienhankintaohje, luvut 2 ja 3 
.  
 

Kustannukset 5500 euroa + alv. + rahti. 
Kunstannukset kohdistetaan projektille 9244 
 

Allekirjoitus 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

 
 
9.5.2022 Pia Kokko 
 Sivistystoimenjohtaja  
 
 
Pia Kokko 050 543 9522  
pia.kokko@lapinjarvi.fi 
 
 

Jakelu AJ-Tuotteet 
Koulut 
 

  
 
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 

https://sign.visma.net/fi/document-check/5386a004-1132-450c-9272-75eb0863548a
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 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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Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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