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TARJOUSPYYNTÖ säiliöauton alustan ja korityön hankinnoista   
 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta: 
 
 

1. Hankinnan kohde ja tavoitteet 
 
Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesta säiliöauton alustan ja 
korityön hankinnoista.  Hankinta toteutuu ehdolla, että Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
investointimääräraha hyväksytään. Vaihtoehtoisesti hankinnassa käytetään leasing-rahoitusta 
ja ajoneuvo liitetään Ylivieskan kaupungin leasing-rahoitussopimukseen. Ajoneuvo 
vakuutetaan tilaajan lukuun. 

  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos hankkii vuonna 2018 yksi-kaksi säiliöautoa riippuen 
rahoitusvaihtoehdosta. 
 
Hankintamenettely 

 
Kysymyksessä on EU- kynnysarvon ylittävä avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus 
julkaistaan HILMA – palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi. 

 
2. Tarjouksen sisältöä ja muotoa koskevat vaatimukset 

 
Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä 
tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. 

 
Hinnat tulee ilmoittaa hinnoittelu kohdan mukaisesti. 

 
Tarjouksen ja sen liitteiden laatimiskielen tulee olla kaikilta osin suomi. 

 
3. Osatarjous ja hankinnan jakaminen 
 

Tarjous jätetään kokonaistarjouksena alustan ja korityön osalta, osatarjouksia ei hyväksytä.  
 

4. Tiedot toimittajasta 
 
Toimittajan kelpoisuuden osalta edellytämme, että tarjoajalla on riittävät tekniset, 
taloudelliset sekä muut edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. 
 
Tarjoajan on täytettävä ja liitettävä tarjoukseen ESPD-lomake sekä selvitys toimittajan 
referensseistä vastaavien säiliöautojen alustojen ja korityön toimituksista Suomeen ja 
muihin pohjoismaihin sekä vastaaviin sääolosuhteisiin kahden viime vuoden ajalta (2016-
2017).  Tarjoukseen on liitettävä myös selvitys ajoneuvojen takuu-, huolto- ja 
varaosapalveluista, ilmoitettava huoltopalvelun saatavuus Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
alueella tai lähimmän palvelupisteen sijaintiselvitys, huoltopalvelun nopeus (vasteaika virka-
aikana ja virka-ajan ulkopuolella), selvitys varaosien saatavuudesta (esim. 24 h päivystys). 
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5. Tekniset vaatimukset 
 

  
Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tarjouspyynnön liitteenä alusta (liite 2) 
korityö (liite 3).  Tarjoaja täyttää lomakkeen jokaisen kyllä/ei –vaihtoehdon. 
 
Tarjouksen tulee täyttää em. liitteiden 2 ja 3 mukaiset tekniset määreet kaikilta osin. 
Tarjoukseen on liitettävä suomenkieliset tekniset piirustukset ja erittelyt.  

 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos tarjottava tuote miltään osin poikkeaa teknisistä 
vaatimuksista. 
 
 

6. Korityön valvonta 
 
Tilaajalle korityön valvonnasta ja valmiin ajoneuvon vastaanotosta aiheutuvat palkka- ja 
matkakustannukset viideltä (5) henkilöltä, neljä (4) käyntiä lisätään tarjouksentekijän 
vertailuhintaan. Palkkakustannuksina huomioidaan osallistuville henkilöille maksettavat 
päiväpalkat sivukuluineen ja matkakulut KVTES:n mukaisina. Matkustaminen kotimaassa 
tapahtuu virka-autolla (kilometrikorvaus) ja ulkomaille lentokoneella. Majoituksena 
käytetään hotellimajoitusta. Kustannukset huomioidaan vertailussa halvimpien käytössä 
olevan kulkuvälineen ja majoituskustannusten mukaisesti. Tilaaja hyväksyttää tarjoajalla 
matka- ja majoituskustannukset ennen hintakuorien avaamista. 
 

7. Hinnoittelu 
 
Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %) sekä ilmoittaa 
alv:n määrä. 

 
Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- tms. lisiä ei 
hyväksytä.  

 
Hintojen tulee olla kiinteät ja sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kulut.  

 
8. Toimitusehto 
 

Toimittajan on ilmoitettava ajoneuvon rakentamisaika sekä toimitusaika.  
 

Ajoneuvo on luovutettava viimeistään 11.12.2018. 
 

TOP Jokilaaksojen pelastuslaitos, sijoituspaloasema  
 

9. Maksuehto 
 

Maksuehto 30 pv/netto. 
Hinnan varaumia ei hyväksytä. 
Laskutus-, kuljetus-, toimitus-, asennus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
 
Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 

 
Laskun maksun edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti suoritettu, 
tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. 
 
 

 



 

 Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska ∙ Puh. (08) 4296 200 ∙ Sivu 3/5  

                                       Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi  ∙ www.jokipelastus.fi 

 

10. 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 suljetaan lain mukaisesti pois myös tarjoaja pakollisten 
poissulkemisperusteiden perusteella tai harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden 
perusteella (Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista 1397/2016, 80-81§).  

 
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.  

 
11. Tarjousten keskinäinen vertailu 
 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittuja vaatimuksia. 
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu tarjottavan 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 
yhteydessä toimitettavien piirustusten ja teknisten selvitysten perusteella sekä tarjoajan 
täyttämän teknisten vaatimusten taulukon perusteella. Mikäli teknisten 
piirustuksien/selvitysten ja tarjoajan täyttämän teknisten vaatimusten taulukon välillä 
on eroavaisuuksia, tarjousten vertailussa otetaan huomioon teknisten selvitysten 
antamat tiedot. 
 
Hankintapäätös perustuu kokonaistaloudellisuuteen, jonka arviointiperusteina ovat: 
 
-hinta, max 50 p. 
-huollon ja varaosien saatavuus, max 30 p   
-referenssit, max 15 p 
-takuu, max 5 p.    
 
Hintavertailu: halvin hinta / vertailuhinta x 50 

 
Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.  

  
Mikäli pisteet menevät tasan, tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa 
toimittajan.  

 
12. 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 vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai 
kokonaan.  
 
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen 
liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. 
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Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 TAVARAT -ehtoja. 
 
Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö antaa päätöksen tiedoksi 
käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan tulee ilmoittaa 
sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään. 
 
 

13. 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. 

 
 
 

14. Tarjousten voimassaolo 
 

Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen 
jättämisen määräajasta.  

 
 
 

15. Hankintasopimus 
 

Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Sopimus 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista 
edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 
 
 

16. Tarjousten toimittaminen 
 

Tarjoukset liitteineen on toimitettava 19.1.2018 klo 12:00 mennessä kirjallisena, 
suomenkielisinä, suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitos, 
Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. 
 
Kuoreen merkintä ”Säiliöautotarjous”. 
 
Hintatiedot erillisessä kuoressa, kuoreen merkintä kuoren sisällöstä, esim. ”hintatiedot”. 
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17. Lisätiedot 

 
Teknisten määreiden osalta: 
Kalustoesimies Juha Kivioja 044 – 429 6265 
Muut lisätiedot: 
Pelastuspäällikkö Pekka Räty 044 – 429 6004 
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi 

 
 

Ylivieskassa 14.12.2017 

 
           PEKKA RÄTY 

Pekka Räty, pelastuspäällikkö 
 
Liite 1. Säiliöautoon kiinnitettävä kalusto 
Liite 2. Säiliöauton alustan tekniset määreet 
Liite 3. Säiliöauton korirakenteen tekniset määreet 
 
 


