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TARJOUSPYYNTÖ

25.1.2017

Ambulanssin alustan ja korityön hankinnasta
Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön
tulevista ajoneuvoista:

1. Hankinnan kohde ja tavoitteet
Hankinta koskee vuonna 2017 ja 2018 hankittavia ambulanssien kokonaistoimitusta Jokilaaksojen
pelastuslaitokselle. Hankittavien ambulanssien alustava lukumäärä on 10-15 kpl. Lisäksi on tarjottava
optiona hankittavia ambulansseja 1-5 kpl, vuosien 2019- 2020 aikana.
Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesta ambulanssien alustan ja
koritöiden hankinnoista.
Liitteen 1 kohdassa 2.2 olevista varusteista on tehtävä erillishinnoiteltu tarjous. Eo. varusteiden
hankinnasta tehdään erillinen hankintapäätös.
Lisäksi on tarjottava optiona huolenpitosopimusta alustalle ja korityölle liitteessä olevan tarjouspyynnön
mukaisesti (liite 1 kohta 1.15).
Laitteiden on oltava täysin yhteensopivia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen käytössä olevien ambulanssien
ja niiden rakenteiden ja varusteiden kanssa sekä ensihoidon muiden toimintojen kanssa.
Hankintamenettely
Kysymyksessä on EU- kynnysarvon ylittävä avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA
–palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi.
Hankinta toteutetaan ehdolla, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätös ensihoidon palveluiden
hankkimisesta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa on lainvoimainen ja pelastuslaitos ja
sairaanhoitopiri pääsevät sopimukseen ensihoitopalveluiden toimittamisesta.
Hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Ajoneuvot liitetään Ylivieskan kaupungin leasing-rahoitussopimukseen. Ajoneuvot vakuutetaan IF- vahinkovakuutusyhtiössä tilaajan lukuun.
2. Tarjouksen sisältöä ja muotoa koskevat vaatimukset
Tarjous on tehtävä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä
tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Hinnat on ilmoitettava hinnoittelu kohdan mukaisesti. Tarjouksen ja sen
liitteiden laatimiskielen on oltava kaikilta osin suomi.
Tarjoukseen on liitettävä piirrokset ja kuvat ambulanssin korityöstä.
3. Osatarjous ja hankinnan jakaminen
Kysymyksessä on kokonaistarjous, jossa hinnat on eriteltävä erikseen alustan ja korityön osalta sekä
tarjouspyynnössä liitteessä 1. ilmoitettujen varusteiden osalta. Ajoneuvojen osatarjouksia ei hyväksytä.
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4. Tiedot toimittajasta
Toimittajan kelpoisuuden osalta edellytämme, että tarjoajalla ja mahdollisilla alihankkijoilla on riittävät
tekniset, taloudelliset sekä muut edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta.
Tarjoukseen on ehdottomasti liitettävä selvitykset ja tiedot on toimitettava liitteenä olevan lomakkeen
mukaisesti (liite 2)





yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, työnantajarekisteri/ote
arvonlisäverovelvollisten rekisteriote
veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
vakuutusyhtiön/ -yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta

Lisäksi tarjoukseen on liitettävä vähintään seuraavat tiedot referenssien ja huoltopalveluiden osalta:







selvitys toimittajan referensseistä vastaavien ambulanssien alustojen ja korityön toimituksista
Suomessa ja Suomen olosuhteisiin
selvitys ajoneuvon merkkikohtaisesta takuu-, huolto-, ja varaosapalveluista ml. huolto- ja
varaosapalveluiden palvelukuvaus sekä Ilmoitettava huoltopalvelun saatavuus paikkakunnalta
(Ylivieska) tai lähimmän palvelupisteen sijaintiselvitys, huoltopalvelun nopeus (vasteaika), selvitys
varaosien saatavuudesta (esim. 24 h päivystys)
vähimmäisvaatimuksena huoltopisteen tulee sijaita Suomessa ja sen tulee olla avoinna vähintään
arkisin klo 8 – 16.
selvitys toimittajan laatujärjestelmistä ja laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti
ambulanssien / ensihoitotoiminnan erityisluonteesta johtuen vähimmäisvaatimuksena on, että
teknistä tukea (alusta ja korityö) on saatavilla suomenkielellä, lisäksi on oltava kuvaus tuen
saatavuudesta

Todistusten on oltava alle kahden kuukauden ikäisiä laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.
5. Referenssit
Jokilaaksojen pelastuslaitos järjestää tarjoaville ambulansseille näyttötilaisuuden Ylivieskan paloasemalla
erikseen sovittavana aikana osoitteessa Puusepäntie 2.
Tarjoajan pitää järjestää tilaisuuteen nähtäväksi hankinnan kohteena olevaa ajoneuvoa vastaava yksikkö.
Näyttötilaisuuteen osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen tarjousten jättämisen yhteydessä.
Pelastuslaitoksen asiantuntijatyöryhmä arvioi referenssiambulanssin toiminnallisia ja teknisiä
ominaisuuksia ja soveltuvuutta sekä yhteensopivuutta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon
järjestelmään ja olemassa olevaan kalustoon osana hankinnan kokonaistaloudellisuuden arviointia.
Tarjoaja vastaa itse ambulanssin toimittamisesta näyttötilaisuuteen.
6. Tekniset vaatimukset
Ambulanssin tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tarjouspyynnön liitteenä (liite 1). Tarjouksen on
täytettävä em. liitteiden mukaiset tekniset määreet kaikilta osin.
Tarjoajilta edellytetään tarvittaessa valmiutta selvittää rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut
suullisesti/kirjallisesti suomen kielellä ja kuvallisesti tilaajalle ennen lopullista päätöstä.
Varaosien saatavuus: tarjoaja sitoutuu huoltamaan tuotteet ja toimittamaan varaosia vähintään 10 vuotta
toimituksesta hyväksytyn vastaanoton jälkeen.
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7. Hinnoittelu
Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %) sekä ilmoittaa alv:n määrä.
Hintojen on oltava kiinteät ja sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kulut.
Hintatiedoissa on ilmoitettava eriteltynä ajoneuvon yksikköhinta (sisältää alustan ja korityön) ja
optiovuosille tarjottavien ambulanssien yksikköhinta (sisältää alustan ja korityön).
Erikseen tarjottavat varusteet on yksikköhinnoiteltava hankintavuosille 2017-2018 sekä optiovuosille
2019 -2020.
Optiona tarjottava huolenpitosopimus alustalle ja korityölle hinnoitellaan erikseen hankintavuosille ja
optiovuosille.
Tilaaja päättää erikseen tarjottavista varusteista ja mahdollisesta huolenpitosopimuksen hankinnasta.
Tilaajalle työn valvonnasta ja valmiin ajoneuvon vastaanotosta aiheutuvat matka- ja palkkakustannukset
kolmelta (3) henkilöltä, kolme (3) käyntiä, lisätään tarjouksen tekijän vertailuhintaan.
Palkkakustannuksina huomioidaan osallistuville henkilöille maksettavat päiväpalkat sivukuluineen ja
matkakulut KVTES:n mukaisina. Matkustaminen kotimaassa tapahtuu virka-autolla (kilometrikorvaus) tai
julkisilla kulkuvälineillä ja ulkomaille lentokoneella. Majoituksena käytetään hotellimajoitusta.
Kustannukset huomioidaan vertailussa halvimpien käytettävissä olevan kulkuvälineen ja
majoituskustannusten mukaisesti. Tilaaja hyväksyttää tarjoajalla matka- ja majoituskustannukset.

8. Toimitusehto
Toimittajan on ilmoitettava ehdottoman sitova alustan ja korityön rakentamisaika sekä toimitusaika.
Viivästyssakko JYSE 2014 mukaisesti.
Toimituspaikka on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Ylivieskan paloasema.
Option käyttämisestä tehdään erillinen päätös ja option osalta toimitusaika ja – paikka sovitaan erikseen.
9. Maksuehto
Maksuehto 21 pv/netto.
Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- tms. lisiä ei hyväksytä.
Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.
Laskun maksun edellytyksenä on, että toimitus on hyväksytysti suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on
vastaanottanut laskun.
Muilta osin hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 tavarat ehtoja.
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10. Tarjousten käsittely
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan seuraavasti:
1. tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen
2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu

11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua tarjouksen tekijä, jolla ei katsota olevan
teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoaja, joka mm. on konkurssissa tai selvitystilassa tai joka
on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jonka tarjous ei täytä edellä lueteltuja tarjoukselle määrättyjä
pakollisia osioita tai liiteasiakirjojen ehtoja tai vaaditut selvitykset puuttuvat.
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.
12. Tarjousten keskinäinen vertailu
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouspyynnössä ja
sen liitteissä on kuvattu tarjottavalle ajoneuvon alustalle ja korityölle asetetut vaatimukset. Tarjouksen
pyytäjälle määräajassa toimitetut, pakolliset vaatimukset täyttävät tarjoukset vertaillaan
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen löytämiseksi.
Kokonaistaloudellisuuden arviointi tehdään pelastuslaitoksen toimesta tarjouksen ja sen liiteasiakirjojen
sekä muiden selvitysten perusteella ja referenssiambulanssin arvioinnin perusteella.
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Hankintapäätös perustuu kokonaistaloudellisuuteen, jonka arviointiperusteina ovat:
HINTAKRITEERIT:

Maksimipisteet

Alustan ja korityön kokonaishinta

Laskentakaava

58

halvin tarjous, 58 pistettä
muut tarjoukset: halvin hinta / vertailuhinta x 58
LAATUKRITEERIT:
Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet

Maksimipisteet

Työturvallisuus, työergonomia, toimivuus arvioidaan
erityisesti seuraavista osioista

Korirakenteet: tekninen toteutus, viimeistely 0 - 2 pistettä

15

Sisäkaapit, laatikostot, hoitovälineiden kiinnitys 0 -2 pistettä
Istuimet ja niiden muunneltavuus 0 - 2 pistettä
Pintojen puhtaanapito/ hygieenisyys 0 - 2 pistettä
Ovet, portaat, askelmat, kaiteet, kiinnipito tangot 0 - 1 pistettä
Käyttökytkimet/ käyttöpaneeli 0-2 pistettä
Painavien hoitovälineiden ergonominen käyttäminen 0-2 pistettä
Sopivuus käyttötarkoitukseen 0-2 pistettä
(pistetys arvioidaan referenssi autosta)
Kori ja korityö:

Maksimipisteet

-huolenpitosopimus saatavissa

Huolenpitosopimus korityölle 5 pistettä

10

Ei huolenpitosopimusta korityölle 0 pistettä
-huolto- ja varaosapalvelut

Samana päivänä tai seuraavana aamuna ma-su 5 pistettä

kuinka nopeasti ilmoituksen jälkeen auto on

Samana päivänä tai seuraavana aamuna ma-pe 2 pistettä

huollon piirissä koritehtaalla

48 tunnin kuluessa 1 pistettä
Muut 0 pistettä

Alusta:

Maksimipisteet

-huolenpitosopimus saatavissa

Huolenpitosopimus alustalle 4 pistettä

8

Ei huolenpitosopimusta alustalle 0 pistettä
-huolto- ja varaosapalvelut

Samana päivänä tai seuraavana aamuna ma-su 4 pistettä

kuinka nopeasti ilmoituksen

Samana päivänä tai seuraavana aamuna ma-pe 3 pistettä

jälkeen auto on huollon piirissä

48 tunnin kuluessa 2 pistettä
Muut 0 pistettä

Laadunhallintajärjestelmä

Maksimipisteet

3

Kattava laatujärjestelmä (esim. tuotanto ja ympäristö) 3 pistettä
Sertifioitu laatujärjestelmä 2 pistettä
Suppeampi laatujärjestelmä 1 pistettä
Ei laatujärjestelmää 0 pistettä
Takuuaika

Maksimipisteet

4

Alustalle 24 kk tai enemmän ilman kilometri rajaa 2 pistettä
Alustalle 24 kk kilometrirajalla 1 piste
Korityölle 24 kk tai enemmän 2 pistettä
Korityölle alle 24 kk 1 pistettä
Muu 0 pistettä
Toimitusaika

Maksimipisteet

2

Alle 18 viikkoa 2 pistettä
Yli 22 viikkoa 1 pistettä
Pidempi 0 pistettä
MAX PISTEET YHTEENSÄ

MAX PISTEET YHTEENSÄ

Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan.
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13. Dokumentointi ja käyttöönotto
Toimittajan on toimitettava suomenkielisen käyttö-, huolto- ja ohjekirja (käyttäjän opas) kirjallisena (ja
sähköisesti) tilaajalle viimeistään ajoneuvon luovutustilaisuudessa.
Tarjoajan on järjestettävä valmiiden ajoneuvojen käyttöopastus (käyttö- ja huoltokoulutus)
suomenkielellä Ylivieskassa tai erikseen tilaajan ilmoittamassa paikassa. Tilaisuuksia on järjestettävä
tarvittava määrä, kuitenkin vähintään 2. Käyttöopastuksesta ja sen toteuttamisesta on oltava maininta
sekä selvitys tarjouksessa.
Kun käyttöönotto-opastus on päättynyt, tarjoaja ja tilaaja laativat yhdessä pöytäkirjan, jossa tilaajan
edustajat ilmoittavat ko. toimituksen hyväksytysti vastaanotetuksi.
14. Muut ehdot
Pelastuslaitos pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. Mikäli
saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla
taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi
tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä
toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.
Muilta osin hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 tavarat ehtoja.
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä
1.
2.
3.
4.

Tilaussopimus
Tämä tarjouspyyntö liitteineen ja viranomaispäätös
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Tavarat
Toimittajan tarjous

15. Tarjousasiakirjojen julkisuus
Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjoaja
katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa
pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä
liitteenä. Hinta-asiat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin.
16. Tarjousten voimassaolo
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta tarjouksen
jättämisen määräajasta.
17. Sähköinen tiedoksianto
Hankintalain 75§:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi myös sähköisenä.
Mikäli tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon, on tarjoajan ilmoitettava tarjouksessa
sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.
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18. Hankintasopimus
Valitun toimittajan/toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Sopimus
voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista
edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
19. Tarjousten toimittaminen
EU julkisia hankintoja koskevan direktiivin mukaan tarjoukset on toimitettava sähköisessä muodossa.
Tarjoukset liitteineen on toimitettava 9.3.2017 klo 12.00 mennessä
suomenkielisinä, sähköpostiosoitteeseen:
hankinnat@jokipelastus.fi
sähköpostin aiheeksi merkittävä ”Ambulanssitarjous”
Tarjoukset voi edellä mainitun lisäksi toimittaa kirjallisena osoitteeseen:
Jokilaaksojen pelastuslaitos,
Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska.
Kuoreen on merkittävää ”Ambulanssitarjous”.
20. Lisätietojen antaminen
Tiedusteluiden dokumentoinnin takia tiedustelut tulee toimittaa sähköpostitse 13.2.2017 12:00 mennessä
osoitteeseen hankinnat@jokipelastus.fi, viestin aiheeksi ”Ambulanssitarjous, lisäkysymys”. Vastaukset
tiedusteluihin esitetään 20.2.2017 klo 16.00 mennessä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivulla
http://www.jokipelastus.fi/ajankohtaista/.
Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä
esitetyllä tavalla. Tilaaja ei vastaa muualle kuin edellä mainittuun osoitteeseen toimitettuihin kysymyksiin.
Vastaukset kysymyksiin esitetään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivulla.

Ylivieskassa 25.1.2017
MERK.
Jarmo Haapanen, pelastusjohtaja

Liite 1 Ambulanssin tekniset määreet
Liite 2 Tarjoajan soveltuvuuslomake
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