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Martintalon automaation uudistaminen
Martintalon on varattu 40 000 € vuodelle 2022 automaation ja ilmanvaihdon parantamiseen sekä varautumiseen myrskytuhojen korjauksen yhteydessä tehtäviin tason parannuksiin.
Martintalon automaation uudistamisen tavoitteina on ilmanlaadun parantaminen ja tasalaatuisuus sekä nämä asiat huomioiden myös taloudellisuus. Lisäksi automaatiouudistuksella saavutetaan parannuksia ohjaukseen, valvontaan ja hälytyksiin.
Martintalon tekniikka koostuu erillisistä säätimistä, ohjauskelloista ja hälytyskeskuksesta, jotka tarpeellisin osin uusitaan tässä yhteydessä. Automaatioon liitetään olemassa olevien ohjauksien lisäksi uudet CO2-anturit.
Automaation alakeskus varustetaan graafisella käyttöpäätteellä ja liitetään keskusvalvomoon.
Työn kokonaishinta Assemblin Oy:n tarjouksessa on 10 800,00 eur (alv 0
%).

Päätös:

Päätän, että tilata automaation uudistamiseen liittyvän työn tarjouksen
mukaisesti Assemblin Oy:ltä. Lisätöistä päätetään erikseen.

Liitteet:

Tarjous Assemblin Oy
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimusaika
ja oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto ja sisältö vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla
Sähköinen tiedoksianto tarjoajalle

Tiedoksiantopäivä
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