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TARJOUSPYYNTÖ  
 
 

1. Hankinnan kohde ja toimitussisältö 

Hankinta sisältää joulukuussa 2020 valmistuvan Herralan koulun uudisrakennuksen 

irtokalusteita osoitteessa Homesojantie 1, 60800 Ilmajoki. Tilaaja voi jättää 

tarjouspyynnön mukaisesta toimitussisällöstä pois yksittäisiä tuotteita 

kustannusperustein tai muista perustelluista syistä. 

 

2. Hankintamenettely 

Kyseessä kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta joka toteutetaan avoimella 

menettelyllä. Hankintailmoitus on julkaistu 17.9.2020 www.hankintailmoitukset.fi, 

ilmoituksen numero: 2020-054191. 

Tarjouspyynnön sisältöä ja tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja muuttaa 

tarjouskilpailun aikana. Tarkennukset ja muutokset julkaistaan kunnan internet-sivuilla 

www.ilmajoki.fi alahakemistossa: Tarjouspyynnöt 

 

3. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika 

Kalusteet on tarjottava perille toimitettuna, käyttökuntoon asennettuina, käytön 

edellyttämät tarkastukset ja mahdollinen käyttäjien tekninen käyttökoulutus suoritettuna, 

vakuutettuina lähettäjän lukuun. Toimitus sisältää tavaran vastaanoton kohteessa ja 

pakkausmateriaalien poiskuljetuksen jätemaksuineen. 

Sopimusehdot: JYSE tavarat 2014 ja JYSE palvelut 2014 asennustöiden osalta. 

Tarjouksen tulee sisältää oheisen malliluettelon mukaiset kalusteet siten, että kalusteiden 
on oltava käyttötarkoitukseltaan ja tyyliltään vastaavanlaisia malliluettelon mallien kanssa 
ja niitä on oltava vähintään luettelon mukainen määrä. Kukin yksittäinen tuote voi poiketa 
malliluettelon mukaisesta tuotteesta tarjoajan tuotevalikoimaan kuuluvalla 

http://www.ilmajoki.fi/
http://www.ilmajoki.fi/
http://www.ilmajoki.fi/
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ominaisuksiltaan pääosin vastaavalla tuotteella. Kalusteiden on oltava koulukäyttöön 
soveltuvia, julkisen käytön kestäviä, helposti puhdistettavia ja mahdollisimman 
huoltovapaita sekä pitkäikäisiä. 

Kalusteiden toimitus voidaan aloittaa viikolla 51/2020. Kalusteet on oltava toimitettuna 
sekä käyttökuntoon asennettuina viimeistään viikon 1/2021 loppuun mennessä. 

  

4. 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. 
 
 

5. Tarjouksen muoto, tarjoushinnat (alv 0 %) ja tarjouksen 

sisältövaatimukset sekä tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjoukset annetaan suomenkielisenä tarjoajan vapaamuotoisella tarjouksella 
siten, että tarjouksesta ilmenee kunkin tarjotun tuotteen ominaisuudet ja 
yksikköhinnat sekä kokonaishinnat tarjouspyynnön mukaisesti jaoteltuina:  
Kokonaishinta osiosta 1 ja/tai osiosta 2 ja/tai osiosta 3 sekä mahdollinen 
kokonaishinta kokonaistoimitukselle sisältäen molemmat osiot.  

Tarjoushintoina ilmoitetaan arvonlisäverottomat hinnat. 
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6. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus 

Tarjoajan tulee ilmoittaa mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet perusteluineen 

erillisellä liitteellä ja hankintayksikkö arvioi perustelun hyväksyttävyyden. 

 

7. Toimittajan valinta- ja tarjousten vertailuperusteet 

Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien jättämien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten 

vertailu suoritetaan seuraavasti: 

Toimittajaksi tai toimittajiksi valitaan hinta/laatusuhteeltaan kokonaistaloudellisesti 

edullisimmat tarjoukset, jolloin vertailupisteytys toteutetaan seuraavin perustein: 

Toiminnallisuus ja laadulliset ominaisuudet arvioidaan tilaajan toimesta ennen tarjousten 

lopullista vertailua kokonaisarviointina siten, että kummankin tuoteryhmän (Osiot 1-3) 

toiminnallisuus ja laatu pisteytetään osiokohtaisesti. Parhaaksi arvioitava tarjous saa 25 

pistettä, toiseksi parhaaksi arvioitava 20 pistettä, kolmanneksi parhaaksi arvioitava 15 

pistettä ja muut saavat paremmuusjärjestyksessään 10…0 pistettä. 

Tarjoushinta pisteytetään osiokohtaisesti seuraavasti: Hintapisteiden enimmäismäärä on 

75 pistettä. Edullisin osiokohtainen tarjoushinta saa suhteellisen osuuden 75 pisteestä ja 

muut saavat hintapisteitä tarjoushintojen suhteessa. 

Tarjouksen osion hintapisteet esim. osio 1 osalta = Edullisin tarjoushinta osiosta 1/ 

Tarjouksen tarjoushinta osiosta 1 * (Edullisin tarjoushinta osiosta 1/ Edullisin 

kokonaishinta osioista 1…3 yhteensä)*75p 

Toimittaja valitaan osiokohtaisesti tai mikäli tarjoajan kokonaistoimitusta (osio 1 …3) 

koskevan tarjouksen mukainen vertailupisteytys on parempi kuin osiokohtaisten 

tarjousten vertailupisteet yhteensä, valitaan toimittajaksi kokonaistoimitusta koskevan 

tarjouksen tehnyt tarjoaja. 

 

8. Hankinnasta tiedottaminen ja hankinnasta tehtävä sopimus 

Hankintapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse tarjoajan ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta kun 

molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
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9. Maksuehto ja laskutus 

Laskutus tapahtuu dokumentoitujen työsuoritteiden ja maksuerätaulukon perusteella 

esim. kerran kuukaudessa. Maksuehto on 14 tai 21 pv netto, kun laskutettava 

työsuoritus tai sopimuksen mukainen maksuerä on hyväksytty laskutuskelpoiseksi. 

Toimitus on laskutuskelpoinen, kun toimitus on hyväksytysti otettu vastaan ja 
henkilökunta on saanut käytönopastuksen. Laskujen on vastattava arvonlisäverolain 
asettamia vaatimuksia. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.  

 

Verkkolaskutustiedot: 

Ilmajoen kunta Y-TUNNUS 0178008-8, 

Verkkolaskuosoite ja OVT-tunnus 003701780088 | välittäjä CGI Suomi Oy, välittäjän 

tunnus 003703575029 

Laskuun merkintä: Herralan koulun irtokalustehankinta 

 

10. Tarjouksen liitteet 

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 eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 

tehty; sekä 

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
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11. Tarjouksen jättäminen 

Tarjous liitteineen toimitetaan 7.10.2020 KLO 12:00 mennessä sähköpostitse 

osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi 

Tarjoussähköpostin otsikkokenttään merkitään teksti: ”Herralan koulun 

irtokalustetarjous”. 

 

 

12. Lisätietoja ja liitteet 

Lisätietoja tilaajan puolesta antaa: Herralan koulun johtaja Mikko Kallio 

puh. 044 4191 431, mikko.kallio@ilmajoki.fi 

 

Tarjouspyynnön liitteet. 

LIITE 1: Malliluettelo 

  

  

  

  

Ilmajoella 17.9.2020 

Mikko Kallio 

 
 
  

mailto:mikko.kallio@ilmajoki.fi
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KALUSTELUETTELO        LIITE 1 
 

Tuote Ominaisuudet Määrä 

Osio 1 Oppilaskalusteet  

Oppilaspöytä - kansi 70x50 cm, laminaatti, valkoinen 
- metallirunko, korkeuden säätö vähintään välillä 680-
820 mm 
- laukkukoukku 
- esim. Prima 1130 5-7 (Isku) tai vastaava 

66 

Oppilastuoli - metallirunko, korkeuden säätö väh. välillä 410-510 
mm 
- selkänoja ja istuin laminaattia, valkoinen 
- esim. Prima 1130 5-7 (Isku) tai vastaava 

92 

Säilytin/laatikosto - 12 vetolaatikkoa, harmaa etusarja 
- valkoinen runko 
- pyörät laatikoston alla 
- esim. Tendo Oppi säilytin 120/43/87 (Isku) tai 
vastaava 

8 

 
 

  

Osio 2 Pöydät  

Sähkösäätöinen 
työpöytä 

- kansi 160x80 cm, valkoinen 
- säätörajat väh. 630-1250 mm 
- väh. 3 muistipaikkaa 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 

6 

Sähkösäätöinen 
työpöytä 

- kansi 200x80 cm, valkoinen 
- säätörajat väh. 630-1250 mm 
- väh. 3 muistipaikkaa 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 

1 

Sähkösäätöinen 
työpöytä 

- kansi 200x100 cm, valkoinen 
- säätörajat väh. 630-1250 mm 
- väh. 3 muistipaikkaa 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 

1 
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Työpöytä - kansi 120x60 cm, valkoinen 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 
- korkeus noin 73 cm, korkeuden hienosäätö jaloissa 
- metallijalat, kromi tai harmaa 

4 

Työpöytä - kansi 100x60 cm, valkoinen 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen väri valkoinen tai harmaa 
- kannen paksuus väh. 25 mm 
- korkeus noin 73 cm, korkeuden hienosäätö jaloissa 
- metallijalat, kromi tai harmaa 

1 

Työpöytä - kansi 140x60-80 cm, valkoinen tai harmaa 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 
- korkeus noin 73 cm, korkeuden hienosäätö jaloissa 
- metallijalat, kromi tai harmaa 

1 

Työpöytä 
oppilaskäyttöön 
käsityöluokka 

- kansi 100x60 cm, valkoinen 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- korkeus noin 73 cm, korkeuden hienosäätö jaloissa 
- metallijalat, kromi tai harmaa 

17 

Työpöytä 
(tietokonetyöpiste) 

- kansi 100x60 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- korkeus säädettävä kaasujousella välillä n. 73-110 

2 

(Oppilas)työpöytä 
pienluokka 

- kansi 160x60 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 
- metallijalat, joissa korkeuden hienosäätö, kromi tai 
harmaa. säädettävä korkeus noin välillä 680-820 mm 

3 

Oppilaspöytä 
pienluokka 

- kansi 100x50 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- kannen paksuus väh. 25 mm 
- metallijalat 
- säädettävä korkeus noin välillä 680-820 mm 

18 

Neuvottelupöytä - kansi n. 200x100 cm (kolme pöytää) tai 300x100 cm 
(kaksi pöytää) 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- metallirunko ja -jalat (trumpetti, Y- tai T-jalka) 
- korkeus kannen kanssa noin 73 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
musta, harmaa) 

2 tai 3 
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Luentopöytä - kansi 120x50cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- runko metallia 
- korkeus n. 73 cm, korkeuden hienosäätö jaloissa 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
musta, harmaa) 

3 

Pyöreä pöytä 
plk 

- kannen halkaisija 150 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus noin 73 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin  

1 

Pyöreä pöytä 
opehuone 

- kannen halkaisija 90 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus n. 90 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa tms. perusväri) 

2 

Pyöreä pöytä 
opehuone 

- kannen halkaisija 60 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus n. 45-50 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa, tms. perusväri) 

2 

Pyöreä pöytä 
opehuone 

- kannen halkaisija 90 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus n. 45-50 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa, tms. perusväri) 

1 

Pyöreä pöytä 
pienryhmätila 

- kannen halkaisija 120 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus n. 70 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa, tms. perusväri) 

2 

Pyöreä pöytä 
pienryhmätila 

- kannen halkaisija 120 cm 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalka 
- korkeus n. 45-50 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa, tms. perusväri) 

1 
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Pinottava pöytä - kannen koko 80x60 cm  
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- metallijalat 
- pinottava 
- korkeus noin 73 cm 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (valkoinen, 
harmaa, tms. perusväri) 

6 

Ruokapöytä 8hlö - kahdeksalle (8) henkilölle ruokapöydäksi sopiva 
- ei teräviä kulmia, ei pyöreä. Esim. ovaali muoto olisi 
hyvä 
- kansi melamiinia, kalustelevyä tai MDF-levyä 
- trumpettijalat tms. ei jalkoja pöydän reunoille, jotta 
myös pyörätuolilla pääse joka puolelle 
- kannen väri valittavissa myöhemmin (perusvärit) 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Osio 3 Muut irtokalusteet  

Pehmoistuin / rahi 
 

- vähintään kahta eri kokoa min. korkeus n. 40 cm 
- eri tarvitse olla kuutio, kuten kuvassa 
- eri värejä valittavissa myöhemmin 
- helposti puhdistettava 
- sisällys vaahtomuovia 
- esim. kuvan Hotkiss Kuutiorahi tai vastaava 
- kangas- tai keinonahkaverhoilu (koulu- / julkisen 
käytön kestävä, nukkaamaton) 

8 

Akustiikkasermi - lattialla vapaasti seisova akustiikkasermi 
- korkeus 120-150 cm 
- leveys 80 cm 
- väri valittavissa tilausvaiheessa 

4 

Pöytäsermi - pöydän reunaan kiinnitettävä sermi 
- leveys 60 cm 
- korkeus n. 50 cm 

2 
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Baarituoli 
 

- korkeussäätö kaasujousella 
- metallinen varsi/runko 
- istuin taivutevaneria, petsattu tai laminoitu, ei 
verhoiltu 
- jalkatuki 
- istuinosa musta 
- esim. kuvan Cafe VII UP&DOWN tai vastaava 
 

8 

Aktiivituoli 
 

- pyöreä istuin 
- useita värivaihtoehtoja istuimelle 
- korkeus säädettävä kaasujousella 
- kupera pohjalevy tai muuten toteutettu 
keinumekanismi 
- esim. Onni-aktiivituoli (Kuopion Woodi Oy) tai 
vastaava 

10 

Satulatuoli 
 

- istuinverhoilu nahkaa, musta 
- kaksiosainen istuin 
- korkeussäätö kaasujousella (noin) välillä 60-75 cm 
- istuimen kallistussäätö 
- kovalle lattialle soveltuvat pyörät 

19 

Työ-/toimistotuoli - kaasujousella säädettävä istumakork. väh. 46-58 cm 
- säädettävä istuinosan kallistus ja syvyys 
- säädettävä selkänojan korkeus ja kallistus 
- käsinojat korkeussäädöllä 
- selkänojan korkeus yli 50 cm 
- istuin ja selkänoja kangasverhoiltu, pehmustettu, 
musta 
- pyörät 

9 

Työtuoli 
oppilaskäyttöön 

- korkeussäädettävä kaasujousella 
- pyörivä 
- selkänoja 
- ei pyöriä 
- ei käsinojia 
- ei pehmustettu tai verhoiltu 
 

16 
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Työtuoli 
oppilaskäyttöön 

- korkeussäädettävä kaasujousella 
- pyörivä 
- selkänoja 
- kitkapyörät 
- ei käsinojia 
- ei pehmustettu tai verhoiltu 
 

16 

Asiakastuoli 
 

- metallijalat/-runko, kromi 
- istuinosa ja selkänoja laminaatti-pinnoitettua 
taivutevaneria, ei verhoiltu 
- pinottava 
- mitat (noin) lev. 50 cm, kork. 85 cm, syv. 50 cm 
- istuinkorkeus n. 45 cm 
- ei käsinojia  
- eri värejä valittavissa 
- esim. kuvan Lantana-tuolin tyylinen tai vastaava 
 

52 

Rullalaatikosto - 3 vetolaatikkoa 
- mitat (noin) k 55 cm, l 42 cm, s 55 cm 
- pyörät (väh. kaksi pyöristä lukittavia) 
- valkoinen / harmaa 
 

16 

Rullalaatikosto - 4 vetolaatikkoa 
- mitat (noin) k 65 cm, l 42 cm, s 55 cm 
- pyörät (väh. kaksi pyöristä lukittavia) 
- valkoinen / harmaa 
 

4 

Metallijakkara - pinottava 
- kokonaan metallia 
- istuinosa pyöreä (halk. noin 30 cm) 
- istumakorkeus noin 45 cm 
 

7 

Kuivausvaunu - maalausten tai käsitöiden kuivausvaunu 
- vähintään 25 tasoa väh. A3-kokoisille maalauksille 
(hyllyjen sisäleveys n. 50 cm, syvyys n. 35 cm ja 
korkeus n. 3-5 cm) 
- hyllyt kosteudenkestävää materiaalia 
- lukittavat pyörät 
 

4 
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Lattiatyynyt ja 
vaunu 

 

- 12 tyynyä vaunussa 
- vaunu tyynyjen säilytykseen 
- vaunussa kalustepyörät 
- istuintyynyt pyöreitä tai neliön mallisia 
- istuintyynyjen paksuus 5 cm. 
- istuintyynyjen halkaisija 35 cm (pyöreä) 
- tyynyissä irroitettava vesipestävä kangas 
- kuvassa Kuopion Woodi Oy:n tuote esimerkkinä 
- tarve viidelle (5) vaunulle ja 60 tyynylle, eli 5x12 

5 

Sohvamoduulit 
pienryhmätila 

 

- 3 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia 
- 2 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia 
- moduulien värit valittavissa myöhemmin 
tilausvaiheessa 
- metalliosien väri grafiitti / harmaa 
- kangasverhoilu (koulu- / julkisen käytön kestävä, 
nukkaamaton) 
- kuvassa haluttua tyylisuuntaa esimerkiksi (Dyyni, 
Isku Oy) 

 

Sohvamoduulit 
pienryhmätila 

 

- 4 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia 
- moduulien värit valittavissa myöhemmin 
tilausvaiheessa 
- metalliosien väri grafiitti / harmaa 
- kangasverhoilu (koulu- / julkisen käytön kestävä, 
nukkaamaton) 
- kuvassa haluttua tyylisuuntaa esimerkiksi (Dyyni, 
Isku Oy) 

 

Sohvamoduulit 
opehuone 

 

- 6 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia 
(maksimipituus 360 cm) 
- 10 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla + 2 x 60 cm 
moduulia ilman selkänojaa, ei käsinojia (tämä 
kokonaisuus kuten esimerkkikuvassa, mutta yhdet 
selkänojalliset palat enemmän) 
- 2 kpl (noin) 60 cm moduulia selkänojalla yksittäin, 
ilman käsinojia 
- moduulien värit valittavissa myöhemmin 
tilausvaiheessa 
- metalliosien väri grafiitti / harmaa 
- kangasverhoilu (koulu- / julkisen käytön kestävä, 
nukkaamaton) 
- kuvassa haluttua tyylisuuntaa esimerkiksi (Dyyni, 
Isku Oy) 
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Liukuovikaappi / 
mappikaappi 

- liukuovikaappi / mappikaappi hyllyillä 
- hyllyt n. 40 välein 
- leveys n. 120 cm 
- korkeus n. 200 cm 
- syvyys n. 40 cm 
- valkoinen / harmaa 

2 

 


