TARJOUSPYYNTÖ

01.02.2019

Rakennustarvikkeet 2019 – 2021
Tarjouksen pyytäjät:
Iisalmen kaupunki (Ly 9086071-6)
Petterinkulma Oy (Ly 0170529-9)
Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymä (Ly 2265875-1)
Ilvola-Säätiö (Ly 0701649-4)
Tarjouspyynnön sisältö:
Yllä mainitut yhteisöt pyytävät tarjoustanne rakennus- ja kiinteistön
kunnossapitotarvikkeista ajalle 01.05.2019 - 30.04.2021. Tarvikkeita ostetaan
täydennysostoina tarvittaessa. Liitteenä on luettelo tarvikkeista, joita
tarvitsemme kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöissä. (Ei sisällä lvi- ja
sähkötarvikkeita).
Hankintamenettely ja tarjousaika:
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmaan osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi, tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta
www.hankintasampo.fi sekä osoitteessa
https://www.petterinkulma.fi/lomakkeet-ja-linkit sivulla kohdassa
HANKINNAT. Tämä kilpailu toteutetaan avoimena hankintana. Hankinta on
EU- kynnysarvon ylittävä.
Tarjous liitteineen on toimitettava tarjousaikana HankintaSampokilpailutuspalveluun osoitteessa www.hankintasampo.fi.
Tarjousaika päättyy 22.03.2019 klo 16.00.
Tarjouksen voimassa oloaika:
Tarjouksen on oltava voimassa 22.05.2019 saakka.
Tavaran toimitus- ja maksuehdot:
Tavaroiden on oltava noudettavissa Iisalmessa tavaran toimittajan
toimipisteestä. Erillisiä laskutus-, pientoimitus-, rahti- yms. kuluja ei hyväksytä.
Maksuehto 14 pv netto. Laskut on pyrittävä toimittamaan verkkolaskuna.
Soveltuvuusvaatimukset (EU- hankinta):
Petterinkulma on ottanut Euroopan komission ja Suomen Työ- ja
elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti käyttöön ESPD- lomakkeen
(European Single Procurement Document eli yhteinen eurooppalainen
hankinta- asiakirja). Lomakkeella annettavilla tiedoilla ja sen allekirjoituksella
tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki asiaankuuluvat soveltuvuusvaatimukset

(valinta perusteet) ja kilpailutuksessa muuten asetetut tarjoajaa koskevat
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimukset on mainittu tässä
tarjouspyynnössä ja ESPD- lomake toimii ainoastaan tietojen oikeellisuuden
vakuutena. Tarjoaja voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle tai se
voidaan asettaa kansallisen lainsäädännön nojalla syytteeseen, jos se on
antanut vääriä tietoja lomaketta täyttäessään tai se ei kykene toimittamaan
pyydettäviä täydentäviä asiakirjoja. Täydentävät asiakirjat pyydetään
ainoastaan tarjouskilpailussa valituiksi tulleilta toimittajilta.
ESPD-lomake täytetään tarjouksen teon yhteydessä sähköiselle lomakkeelle
Hankintasampo-kilpailutuspalvelusta.
ESPD- lomakkeen käyttöohjeet löytyvät osoitteesta:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita
Vähimmäisvaatimukset:
Valituksi tulleiden toimittajien tulee esittää ennen sopimuksen allekirjoitusta
tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä1233/2006) edellyttämät tiedot tarjoajasta:
1) verottajan verovelkatodistus
2) vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta, jos tarjoajalla on palveluksessaan työntekijöitä
3) kaupparekisteriote
4) selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista
6) Jos tarjoaja on kuitenkin rekisteröitynyt asianmukaisesti Tilaajavastuu.fipalveluun, tämä riittää annetuksi selvitykseksi, eikä muuta selvitystä tarvitse
antaa. Asiakirjat eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia sopimuksen
allekirjoitushetkellä.
Tarjouksen käsittelyyn liittyvät asiat:
Tässä hankinnassa on kyse puitejärjestelystä, johon toimittajat valitaan
avointa menettelyä käyttäen.
Valinta- ja vertailuperusteena käytetään eri tarvikeluokkien halvimpia hintoja.
Tarvikeluokittaiset osatarjoukset huomioidaan.
Tarvikkeiden hinnat ilmoitettava alv 0 %. Maaleista ja tasoitteista, joita ei ole
erikseen mainittu liitteissä, on annettava hinta ja alennus % (alv 0 %).
Toimittajat laitetaan hintavertailun jälkeen etusijajärjestykseen tarvikeluokittain

(3 toimittajaa/ tarvikeluokka) ja tarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti
halvimman tarjouksen jättäneeltä. Hintavertailu tehdään laskemalla halvimmat
tarjoushinnat suhteessa tarvikeluokan kaikkiin tarjottuihin tuotteisiin (%-osuus
tuotteista, paras % -osuus voittaa). Jos ensimmäiseksi tulleella toimittajalla ei
ole ko. tarviketta saatavilla, hankitaan tarvike seuraavaksi tulleelta jne.
Hankintayksiköt varaavat lisäksi itselleen mahdollisuuden yksittäistapauksissa
täydennysostojen hankintapaikkaa valitessaan ottaa huomioon myös
kulloisenkin korjauskohteen etäisyyden tavarantoimittajasta sekä yksittäisessä
korjauskohteessa tarvittavien tuotteiden saatavuuden samasta paikasta.
Jokainen hankintayksikkö tekee päätöksen omalta osaltaan. Tarjouksen
pyytäjä pidättää itsellään oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla
hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjouksen pyytäjällä on oikeus
myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset
sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä
tarjouksia ei käsitellä. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan
lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä
laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen
mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan
lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.
Hankintapäätös on tarjouksen pyytäjiä sitova vasta sen jälkeen, kun se on
lainvoimainen ja sopimus on tehty kirjallisesti.
Sopimusehdot:
Sopimuksessa käytetään JYSE tavarat 2014 (päivitys 4/2017 versio)
sopimusehtoja.
Yhteyshenkilöt:
Iisalmen Kaupunki, Kunnossapitopäällikkö Kari Hyyryläinen, 040 8304350.
Petterinkulma Oy, Kiinteistöpäällikkö Heikki Mähönen, 020 7439130.
Sote, Kiinteistömestari Matti Karppinen, 0400144504.
Ilvola-Säätiö, Toiminnanjohtaja Kaarina Huhtaniska, 040 7616792.
Lisätiedot:
Tarkentavat kysymykset esitetään HankintaSampo-kilpailutuspalvelussa
28.02.2019 mennessä. Kysymyksiin vastataan samassa palvelussa
08.03.2019 mennessä.

Tarjousasiakirjat:

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:
1. Tarjous/ tarjoajan tiedot, vapaamuotoinen
2. Tarvikehintataulukko
3. ESPD- lomake
Muut asiat:
Isommista urakka- ja erityiskohteista pyydämme erikseen erillistarjoukset.

Petterinkulma Oy

