TARJOUSPYYNTÖ
Tekninen osasto
Kiinteistöpalvelut

13.1.2020

UIMAHALLIN ALLASVESIEN PUHDISTUKSEEN TARVITTAVAT KEMIKAALIT
Ilmajoen kunnan kiinteistöpalvelut pyytää Teiltä tarjoustanne
virkistysuimala Poreen allasvesien puhdistukseen tarvittavista
kemikaaleista sopimuskausille 2020-2021.

1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto ja toimitusaika
Virkistysuimala Poreessa käy vuositasolla yli 59.000 asiakasta. Uimalassa
on 4-ratainen pääallas (25m), terapia-allas poreineen ja liukumäkineen,
opetusallas, lasten kahluuallas sekä kylmäallas.
Hankinta sisältää virkistysuimalan allasveden puhdistukseen käytettävät
kemikaalit. Toimitukseen liittyvät palvelut ja yhteydenpidot suoritetaan
suomen kielellä.
Vedenpuhdistukseen tarvittavia aineita käytetään vuodessa:
Kemikaalit:
- Rikkihappo 37 % n. 800 litraa
- Lipeä 50 % n. 300 litraa
- Saostusaine n. 100 litraa
- Jalkadesi n. 100 litraa
Tabletit:
- DPD1 n. 2000 kpl
- DPD3 n. 2000 kpl
- Phenol Red n.1000kpl
2. Hankintamenettely ja sovellettavat sopimusehdot
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon ei sovelleta
avointa menettelyä. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen
sopimusehtoja (JYSE 2014 tavarat).
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3. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva verottajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi
mukainen ”ok” merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava ralapätevyysraportti.
4. Tarjouksen muoto ja sisältövaatimukset
Tarjouksella annetaan suomenkielisenä tarjoajan vapaamuotoisella
tarjouksella. Tarjoajan on otettava huomioon rahtikustannukset siten, että
tilattavat ja varastoitavat määrät ovat pienempiä kuin vuotuinen
käyttömäärä.
Tarjouksesta on käytävä ilmi:
- Arvonlisäveroton yksikköhinta, eriteltynä eri aineiden osalta
- Pakkauskoko
- Tyhjien astioiden palautusmahdollisuus ja niistä maksettava korvaus
- Toimitusaika tilauksesta
Tarjouspyyntö ja sen mahdolliset tarkennukset asetetaan kunnan internetsivuille.
Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön esitetyt kysymykset tulee lähettää
sähköpostilla 20.1.2020 mennessä, niihin vastataan keskitetysti 23.1.2020
sekä laaditaan lisäkirje.
Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa:
Kiinteistörakennusmestari
Ville Mäkelä, puh 044 4191 302
ville.makela@ilmajoki.fi
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5. Tarjoushinnat (alv 0 %), vapaasti Ilmajoella
Tarjoushintoina ilmoitetaan arvonlisäverottomat hinnat seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rikkihappo 37 %
Lipeä 50 %
Saostusaine
Jalkadesi
DPD1
DPD3
Phenol Red
Tyhjien astioiden
palautus korvaus

€/kg tai litra
€/kg tai litra
€/kg tai litra
€/kg tai litra
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl

6. Osatarjousten hyväksyminen
Osatarjouksia ei hyväksytä.
7. Toimitusaika ja toimitustapa
Nykyisen varastotilanteen perusteella tuotteiden toimitus käynnistyy huhtitoukokuussa 2020
8. Hankinnasta tehtävä sopimus
Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan
kohteesta molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
9. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua tarjoaja,
joka mm. on konkurssissa tai selvitystilassa tai joka on laiminlyönyt verojen
tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä
maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee.

10. Tarjousten käsittely ja tarjousten vertailuperusteet
Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien jättämien ja tarjouspyynnön
mukaisten tarjousten vertailu suoritetaan huomioiden kokonaistaloudellisin
kokonaishinta. Tarjousten vertailuperusteena käytetään tarjouspyynnöllä
mainittuja vuosittaisia käyttömääriä.
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11. Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 2 kuukautta.
12. Maksuehto, laskutus ja viivästyskorko
Maksuehto on 21 pv netto, kun toimitus on vastaanotettu ja lasku on
saapunut. Laskujen on vastattava arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia.
Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.
13. Laskutusosoite
Ilmajoen kunta, Kiinteistöpalvelut, PL 23, 60801 Ilmajoki
14. Hankintapäätös ja hankintapäätöksestä tiedottaminen
Hankintapäätöksestä tiedotetaan vain sähköpostitse, joten tarjouksen
antamisessa käytettävän sähköpostiosoitteen suositellaan olevan yrityksen
yleinen sähköpostiosoite, eikä tarjouksen tekijän henkilökohtainen
sähköpostiosoite.
15. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Tarjoukset tulevat julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Jos
tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää hankinta- tai julkisuuslain
määritelmien mukaisesti liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on
ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä perusteluineen. Hankintayksikkö
arvioi perustelun hyväksyttävyyden. Hinta ei voi olla liikesalaisuus.
16. Tarjouksen hylkäämisperusteet
Tarjous hylätään, jos se poikkeaa olennaisesti tarjouspyynnössä
esitetyistä vaatimuksista tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai
jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouksen pyytäjä voi myös muusta
perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan
toteuttamatta. Ilmajoen kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.
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17. Toimittajan oman alan ehdot
Tarjoajan mahdollisesti esittämät omat toimitusehdot tai toimialan yleiset
ehdot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen, mikäli niissä on
tarjouspyynnön vastaisia ehtoja, esim. hintavaraumia ja poikkeavia
maksuehtoja. Tästä syystä tarjoajan tulee mahdollisesti omia
toimitusehtojaan käyttäessään selkeästi ilmoittaa tarjouksessaan, miltä osin
ne poikkeavat tarjouspyynnössä mainituista sopimusehdoista ja mihin
poikkeama perustuu.
18. Tarjouksen jättäminen
Tarjous liitteineen toimitetaan ti 28.1.2020, klo 12.00 mennessä
sähköpostitse osoitteella: ville.makela@ilmajoki.fi
tai kirjepostilla osoitteeseen Ilmajoen kunta, kiinteistöpalvelut PL 20 60801
Ilmajoki.
Tarjoussähköpostin otsikkokentässä tai tarjouskuoressa on oltava teksti:
”Allaskemikaalit”. Saapuneita tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta.
Tarjousta jätettäessä on huomioitava, että kunnan sähköposti ei vastaanota
pakattuja tiedostoja.

Ilmajoella 13.1.2020

Ville Mäkelä
Kiinteistörakennusmestari

