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TARJOUSPYYNTÖ LUKITUSJÄRJESTELMÄ OHEISLAITTEINEEN JA -

TUOTTEINEEN 

 

Ilmajoen kunta pyytää tarjoustanne lukitusjärjestelmästä oheislaitteineen ja -tuotteineen 

Virkistysuimala Poreen ja Ilmajoki-hallin tiloihin. 

 

Hankintamenettely  

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan arvioitu 

hinta ei ylitä julkisista hankinnassa annetussa laissa tarkoitettua kynnysarvoa. 

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. Hankinnasta on julkaistu 

tarjouspyyntö 11.9.2020 Internetissä Ilmajoen kunnan kotisivuilla. Hankinnassa noudatetaan 

Ilmajoen kunnan hankintaohjetta 2017. Tarjouspyynnön sisältöä ja tarjouspyyntöaineistoa 

voidaan tarkentaa ja muuttaa tarjouskilpailun aikana. Tarkennukset ja muutokset julkaistaan 

kunnan internet-sivuilla www.ilmajoki.fi alahakemistossa: ”Tarjouspyynnöt”. 

 

Hankinnan kohde  
Ilmajoen kunta pyytää lukitusjärjestelmästä oheislaitteineen ja -tuotteineen (eritelty 

tarkemmin tarjousliitteessä) Virkistysuimala Poreen pukuhuoneiden (3 erillistä huonetta) 

kaappeihin asennettuna. Lukitusjärjestelmiä pukukaappien oviin yhteensä 200 kpl. 

Laitteiston sijoituspaikka sijaitsee Ilmajoki-halli/Virkistysuimala Poreen tiloissa osoitteessa 

Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki. Ohjaus-/hallintayksikkö tulee Ilmajoki-hallin info-/kassatiskin 

taakse ja lukitusjärjestelmä oheislaitteineen Virkistysuimala Poreen tiloihin sekä muu 

mahdollisesti tarvittava hallinta ja tietojen käsittelyohjelmisto kunnantalolle. 

 

Laitteille asetetut vaatimukset: 

Laitteiden tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjottavien laitteiden 

tarvikkeiden tulee olla uusia. Laitteiden käyttöliittymät sekä ohjaustaulut tulee olla 

suomenkielisiä. 

 

Laitteiden huolto- ja ylläpitopalvelulle asetetut vaatimukset:  
Huoltopalvelut ja ylläpito tulee tapahtua suomenkielellä. Palvelun 

vuosisopimushinnoitteluun tulee sisältyä matkakulut, korjauksiin käytetty aika, ylläpito ja 
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ohjelmistopäivitykset, jos sitä ei voi tehdä etäältä verkossa. Tarjoajan tulee tehdä selvitys 

huollon vasteajoista ja toimintamallista, miten vasteajan toteutuminen tapahtuu käytännössä.  

 

Tarjouksen laatiminen  

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouksen voi 

toteuttaa yhteistyökumppanin ja/tai alihankkijan kanssa. Tarjouksen sisällön tulee täyttää 

tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous liitteineen tulee laatia kaikilta osin suomen kielellä. 

Tarjoukseen tulee liittää suomenkieliset esitteet tarjotuista laitteista. Tarjouksen hinnat 

esitetään ilman arvonlisäveroa (alv 0 % ). Laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden hinta tulee 

ilmoittaa eriteltyinä €. Huolto- ja ylläpitokäyntien kustannukset matkakuluineen tulee 

ilmoittaa €/h ja €/vuosi. Laitteiden hintaan tulee sisältyä käyttäjäkoulutus. Tarjouksessa tulee 

ilmoittaa kaikki toimittajan veloittamat kustannukset jotka liittyvät laitteiden toimittamiseen 

ja asentamiseen toimintavalmiiksi. Kunta voi kuitenkin osallistua lukkopesien asennuksiin, 

jos ne ovat suoraan liitettävissä nykyisiin kaapin oviin pienellä oheistyömäärällä, kuten 

reikien poraukset. Kunnan oma IT-yksikkö pystyy tekemään ohjelmistojen asennukset 

koneille. 

 

Osatarjoukset  
Osatarjouksia ei hyväksytä muuten kuin optioissa. 

 

Vaihtoehtoiset tarjoukset  

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  

 

Toimitusehdot 
Laitteet ja ohjelmistot tulee toimittaa tilaajalle sovittuna ajankohtana. Laitteet ja ohjelmistot 

on asennettava paikoilleen sekä liitettävä verkkoon toimintavalmiiksi edellä ”tarjouksen 

laatiminen” kohdassa mainitut poikkeukset huomioiden.  

 

Maksuehto ja laskutus  

Maksuaika on vähintään 21 pv netto. Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta. Ilmajoen 

kunnan verkkolaskutuksen tiedot: Ilmajoen kunta, Y-tunnus 0178008-8 Verkkolaskuosoite 

003701780088 Välittäjä CGI Suomi Oy, välittäjän tunnus 003703575029  

 

Muut ehdot  
Laitteelle tulee antaa käyttöopastus kun laitteet on asennettu toimintavalmiiksi yhdessä 

asiakkaan kanssa sovittavana ajankohtana. Ohjeet tulee olla suomenkielisiä. 

 

Muuta huomioitavaa  
Laitteiden asennus tulee tapahtua, Ilmajoki-hallin kiinnioloaikoina kolmen viikon sisällä 

erikseen sovitusti, niin että aukioloajan toiminta ei merkitsevästi häiriinny, kuitenkin 

viimeistään 31.12.2020 mennessä. Asennusajankohdasta riippumatta, asennus- ja 

käyttöönottokustannukset tulee pysyä kiinteinä. Asennuksen muista yksityiskohdista 

sovitaan erikseen voittaneen tarjoajan kanssa. 

Hankinta voidaan toteuttaa myös määrärahojen riittävyyden pohjalta vaiheittain seuraavassa 

järjestyksessä: ohjelmisto/käyttöjärjestelmä ja niihin tarvittavat laitteistot kuten näytöt, 
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yksiköt ja latauslaitteet - kulkutunnisteet ja lukitusjärjestelmä – kulkuportit. Myös 

kassatoimintojen käyttöönotto voi tapahtua vaiheittain nykyisen kassakoneen rinnalla. 

Menettelystä sovitaan erikseen voittaneen tarjouksen tehneen kanssa erillisin sopimuksin. 

 

Tarjousten käsittely  
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan 

seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 

tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu. 

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi  
Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 

toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen 

suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toiminnan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea 

pois tarjouskilpailusta.  

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  
Tarkistetaan, että tarjous 1. on laadittu siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty. 2. täyttää 

tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset 3. on liitteiltään (tarjouspyyntö ja kelpoisuus) 

täytetty. Oleellisista puutteista voidaan pyytää täydennyksiä. Ne tarjoukset jotka täyttävät 

tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan esitetyillä valintaperusteilla. 

Tarjousmenettely voidaan kuitenkin keskeyttää ja siirtyä jatkamaan edelleen 

neuvottelumenettelyä, mikäli tarjotulle hinnalle ei ole osoittaa määrärahaa tai liitteessä 

esitetyt vaatimukset eivät oleellisin osin täyty. 

 

Hankintapäätös  

Hankintapäätöksen tekee Ilmajoen kunnan liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori. 

Hankintapäätös ottaen huomioon kokonaistaloudellinen edullisuus sekä optiomahdollisuus 

tehdään seuraavien arviointiperusteiden mukaan:  

1. Laitteiden yhteenlaskettu: painoarvo 50 % - edullisin hinta saa pistemäärän 50 - muut 

saavat pisteitä sitä vähemmän mitä enemmän ne poikkeavat edullisimmasta - laskukaava: 

edullisin hinta/tarjottu hinta x 50  

2. Huoltokustannusten tuntihinta. Tuntihinta tulee olla kiinteä 3 vuoden ajan (hintaan tulee 

sisältyä matkakulut, korjauksiin sekä huoltoihin käytetty aika ja päivitykset): painoarvo 20 

% - edullisin hinta saa pistemäärän 20 - muut saavat pisteitä sitä vähemmän mitä enemmän 

ne poikkeavat edullisimmasta - laskukaava: edullisin hinta/tarjottu hinta x 20. 

3. Ylläpitokustannuksien vuosihinta. Vuosihinta tulee olla kiinteä 3 vuoden ajan (hintoihin 

tulee sisältyä matkakulut, ylläpitoon käytetty aika ja ohjelmistopäivitykset): painoarvo 20 % 

- edullisin hinta saa pistemäärän 20 - muut saavat pisteitä sitä vähemmän mitä enemmän ne 

poikkeavat edullisimmasta - laskukaava: edullisin hinta/tarjottu hinta x 20.  

4. Kulkutunnisteiden hinnat erikseen hankittuna (määrä lasketaan lähtökohtaisesti 1000 

kappaleen kokonaiskustannuksesta): painoarvo 10 % - edullisin hinta saa pistemäärän 10 - 

muut saavat pisteitä sitä vähemmän mitä enemmän ne poikkeavat edullisimmasta - 

laskukaava: edullisin hinta/tarjottu hinta x 10.  

Kohtien 1 – 4 pisteiden sekä tarjouspyynnön liitteessä optioista saamien pisteiden 

yhteismäärä ratkaisee tarjousten järjestyksen (optiotaulukkokohtaisesti eniten 
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toteuttamismahdollisuuksia tarjoava ja edullisin vaihtoehto saa ainoastaan kyseisen taulukon 

pistelukumäärän).  

Suurimman kokonaispistemäärän saanut valitaan.  

 

Päätöksestä ilmoittaminen  
Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee 

tarjouslomakkeella ilmoittaa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. Valitun 

tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta kun molemmat 

osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat  

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. 

Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten tavarahankintojen yleiset 

sopimusehdot JYSE 2014 tavarat ja palvelut 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 

1998 6. Tarjous liitteineen  

 

Asiakirjojen julkisuus  

Viranomaisen julkisuuslain mukaan tarjoukset tulevat julkisiksi kun sopimus asiassa on 

tehty, siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai 

ammattisalaisuuksia.  

 

Tarjouksen toimittaminen ja voimassaolo  
Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.9.2020 klo 10.00 

mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi. Sähköpostiviestin 

otsikkokenttään merkintä ”Lukitusjärjestelmä Virkistysuimala Pore” Tarjouksen tulee olla 

voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Määräajan jälkeen 

jätettyjä tai puutteellisia tarjouksia ei oteta huomioon.  

Saapuneita tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta. 

 

 

Liitteet  

Kelpoisuus  

Tarjousliite 


