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TARJOUSPYYNTÖ PELASTUSLAITOKSEN MAASTOAUTOISTA
1. Hankinnan kohde
Pyydämme tarjoustanne Jokilaaksojen pelastuslaitoksen käyttöön tulevista tämän tarjouspyynnön liitteen
mukaisista maastoautoista. Kysymyksessä on avoin hankintamenettely, hankintailmoitus julkaistaan
HILMA –palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi.
Hankinta koskee v. 2017 hankintaa. Hankittavien ajoneuvojen lukumäärä on 3 (kolme)
kappaletta.
Tarjottavan tuotteen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä.
2. Tarjouksen sisältöä ja muotoa koskevat vaatimukset
Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä
tarjouspyynnössä ja liiteasiakirjoissa vaaditut tiedot.
Tarjous tulee tehdä liitteenä (liite 1) oleva taulukko täytettynä kohtiin ”tarjoajan tarjous, sisältyy
perushintaan, mahdollinen lisähinta, huomioitavaa”.
Pyydetyt tekniset tiedot, jotka on esitetty lukuarvoina, tulee ilmoittaa numeroina, esim. tehovaatimus 60
kW. Hinnat tulee ilmoittaa liitteen hinnoittelukohdan mukaisesti.
Tarjouksen ja sen liitteiden laatimiskielen tulee olla kaikilta osin suomi.
Tarjoukseen on liitettävä tuotteiden suomenkieliset esitteet sekä tekniset erittelyt ja ominaisuudet.
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y- tunnus.
3. Tiedot toimittajasta
Tarjoajalla tulee olla hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen hyvä kokemus vastaavien laitteiden ja
kaluston toimituksista.
Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuuraportti tai seuraavat tiedot:
- yrityksen tiedot, kaupparekisteriote
- veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
- työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
Todistusten on oltava alle kahden kuukauden ikäisiä laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.
Tai vaihtoehtoisesti vakuutus, että tarvittavat todistukset ovat voimassa ja kunnossa. Tilaaja pyytää
tarvittaessa todistukset nähtäväkseen.
Hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. Mikäli tarjoaja hyväksyy sähköisen
tiedoksiannon, on tarjoajan ilmoitettava hankintayksikölle sähköpostiosoite hankintapäätöksen sähköistä
tiedoksiantoa varten.
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4. Hinnoittelu
Tarjouksessa tulee käyttää autoverotonta ja arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %) sekä ilmoittaa
autoveron ja alv:n määrä. Lisähintaa aiheuttavat varusteet on ilmoitettava liitteen (liite 1) lomakkeella (alv
0 %).
Hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta ja käsittelystä aiheutuvat sekä muut kustannukset. Mitään
erikseen velotettavia kustannuksia ei hyväksytä.
Yksikköhinnat tulee ilmoittaa eriteltyinä vapaasti Jokilaaksojen pelastuslaitos, Ylivieskan paloasemalla.
Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden.
5. Toimitusehto
Ajoneuvon toimitusaika on ilmoitettava sitovasti. Viivästyneestä toimituksesta perimme JYSE 2014
TAVARAT mukaisen viivästyssakon.
6. Takuu
Tarjouksessa tulee selvittää ajoneuvon ja laitteiden takuuaika ja -ehdot.
7. 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.
8. Tarjousten keskinäinen vertailu
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä on
kuvattu tarjottavalle ajoneuvolle asetetut vaatimukset.
Tarjouksen pyytäjälle määräajassa toimitetut, pakolliset vaatimukset täyttävät tarjoukset vertaillaan
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen löytämiseksi.
Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan:
Arviointiperuste
1. Kokonaishinta
2. Huollon saatavuuden maksimiaika kaikkina aikoina
3. Takuuaika

Painoarvo
maks. 70 p.
0 - 20 p.
0 - 10 p.

Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan.
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9. Muut ehdot
Käyttökoulutuksen ja opastuksen on kuuluttava toimitukseen.
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
vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan.
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä
toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:
- Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu
10. Maksuehto
Maksuehto 21 netto.
Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- yms. lisiä ei hyväksytä.
Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.
Viivästyssakko JYSE 2014 TAVARAT mukaan.
Laskun maksun edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti suoritettu,
tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun.
11. 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.
12. Tarjousten voimassaolo
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa 15.3.17 saakka.
13. Hankintasopimus
Valitun toimittajan/toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Sopimus voidaan tehdä
aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että hankintapäätös on
saanut lainvoiman.
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14. Tarjousten toimittaminen
Tarjoukset liitteineen on toimitettava 20.2.2017 klo 12:00 mennessä kirjallisena, suomenkielisinä,
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska tai
sähköpostilla hankinnat@jokipelastus.fi.
Kuoreen tai sähköpostiin on merkittävä ”Maastoautotarjous”.
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.
15. Lisätiedot
Juha Kivioja 044-4296 265 (tekniset määreet)
Pekka Räty, 044-4296 004 (muut tarjouspyynnön sisältöön liittyvät asiat)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi
Ylivieskassa 26.1.2017
PEKKA RÄTY
Pekka Räty
pelastuspäällikkö
Liite 1

Maastoauton tekniset määreet, tarjoaja täyttää
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