HANKINTAPÄÄTÖS

Maakuntajohtaja
132/02.08.00/2018

Asia

4.10.2018

§110/2018

Maakuntauudistus: taloussuunnittelujärjestelmän hankinta

Etelä-Savon maakunnan koetalousarvion 2021 ensimmäinen versio laaditaan helmikuuhun
2019 mennessä. Mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksytään,
koetalousarvion toinen ja tarkempi versio laaditaan vuoden 2019 aikana. Varsinainen
talousarvio maakunnalle laaditaan vuoden 2020 aikana.
Maakunnan koetalousarvion laadintaan tarvitaan järjestelmä. Maakuntaliiton olemassa
olevan järjestelmän laajentaminen koetalousarvion tekemistä varten olisi muodostunut
huomattavasti kalliimmaksi. Ehdotettu järjestelmä on nopeasti käyttöön otettavissa, ja
toimivaksi todettu kokonaisuus. Järjestelmä on hyödynnettävissä koetalousarvioprojektin
jälkeenkin.
Koska lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, on syytä solmia sopimus ensi vaiheessa
vuoden 2019 loppuun saakka.
Esitys

Esitän, että maakunnan koetalousarvion laadintaa varten hankintaan
Opiferus-taloussuunnitteluohjelmisto Softwave Ohjelmistot Oy:ltä ja solmitaan heidän
kanssaan sopimus kestämään vuoden 2019 loppuun saakka. Kustannukset ovat käyttöönotto
9660 euroa ja SaaS 4800 euroa vuodessa.
Esittelijä

Hanna Makkula
Päätös

HYväksyn esityksen mukaisesi
4.10.2018

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostin osoittamana päivämääränä.
HANKINTAOIKAISU- JA OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kuntayhtymän viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,

HANKINTAPÄÄTÖS

Maakuntajohtaja
4.10.2018
§110/2018
132/02.08.00/2018
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisua koskevan vaatimuksen tekijä on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 §19.2).
Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisua koskevan vaatimuksen määräaikaan. Jos oikaisua koskevan vaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisua koskevan vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Oikaisua koskeva vaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikaisua koskevassa vaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisua koskevan vaatimuksen alkuperäisyyttä ja
eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisua koskevaan vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusviranomaisena toimivalle hankintayksikölle:
Maakuntahallitus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 MIKKELI
kirjaamo@esavo.fi
Puhelinnumero: 015 - 321 130
Faksi:
015 - 321 1359
Oikaisua koskeva vaatimus on toimitettava perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo
09.00 - 15.00.

