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TARJOUSPYYNTÖ KEITTIÖLAITTEIDEN TOIMITUKSESTA 2021 
 

Pyydämme tarjoustanne suurkeittiölaiteurakasta. 
 
Hankintamenettely on avoin menettely 
 

Tätä kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa koskeva hankin-
tailmoitus on julkaistu x.x.2021 www.hankintailmoitukset.fi, 
ilmoituksen numero: 2021-078230 
 
Tarjouspyyntöaineisto toimitetaan sähköpostilla tarjoajille. 
Tarjouspyyntöä voidaan täydentää tarjouskilpailun aikana. 
 

Hankinnan kohteet  Keittiölaitteet ja kylmiöt kohteisiin: 
1. Tuomiahon koulun jakelukeittiö 
2. Herralan esiopetusyksikön jakelukeittiö 
3. Munakan päiväkodin jakelukeittiö 

 
Osatarjous  Ei oteta huomioon 

 
Toimitusaika  Herralan esiopetusyksikön keittiölaitetoimitus: 8.10.2021 men-

nessä, Munakan päiväkodin keittiölaitetoimitus marraskuu 2021, 
aikataulu tarkentuu elokuussa. Tuomiahon koulun keittiölaitetoimi-
tus helmikuu 2022, aikataulu tarkentuu hankkeen rakentamisen 
aikana. 

  
Hinnat  Tarjouksessa ilmoitetaan arvonlisäverottomat hinnat 

 
Kaikkien annettujen hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta ja 
asennustöistä aiheutuvat kustannukset kuten, jätehuolto, matka-
aika, ylityö ym. korvaukset, päivärahat, matkalippu, majoitus- ja ki-
lometrikustannukset, kokouspalkkiot, postitus tietoliikenne yms. 
kulut tilaajan kuntarajojen sisäpuolella. 
 

Laskutus  Laskutus tulee tapahtua verkkolaskutuksena. 
 
Maksuehto  Suorite ja palvelu voidaan laskuttaa, kun se on hyväksytysti vas-

taanotettu. Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. 
 
Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen. 

 
Toiminnan vastuuvakuutus 
 

Valitulla urakoitsijalla on viimeistään sopimuksen alkaessa voi-
massa oleva vähintään 1 000 000 euron toiminnan vastuuvakuu-
tus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai 
tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuu-
tuksesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoitusta. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Tilaajavastuulaki Viimeistään sopimusvaiheessa tulee toimittaa tilaajavastuulain 

1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuulu-
vat todistukset ja selvitykset tai niiden tulee olla tilaajan käytettä-
vissä esim. tilaajavastuu.fi palvelussa: 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajare-
kisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonli-
sävelvollisten rekisteriin; 
2) kaupparekisteriote; 
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka sel-
vitys siitä, että verovelkaa koskeva verottajan hyväksymä maksu-
suunnitelma on tehty; 
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmak-
sujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkeva-
kuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskei-
sistä työehdoista. 

 
Tarjouksen sisältö 
 

Tarjoushinnat (alv 0 %) ilmoitetaan seuraavasti: 
- Kohde- ja laitekohtainen hinnoittelu 
- Toimitus- vastaanotto kohteessa ja asennustyöt käyttö-

kuntoon 
- Kokonaishinta kohteittain eriteltynä 

 
Tarjousten vertailuperusteet 
  

Tarjousten vertailuperusteena on hinta-laatusuhteeltaan kokonais-
taloudellisesti edullisin tarjous, jolloin arviointiperusteet ovat: 
 
1. Toiminnallisten ominaisuuksien (tehokkuus/kapasiteetti, 

huolto- ja kunnossapitopalvelun saatavuus ja vasteaika, 
käyttöergonomia ja takuuehdot) painoarvo on 20 %. 

 
Arvioinnissa eniten toiminnallisuuspisteitä saanut tarjous saa pai-
noarvon verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet 
lasketaan siten, että verrattavan tarjouksen laatupisteet (Y) jae-
taan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerro-
taan painoarvolla (Y/X*painoarvo). 
 
1. Tarjouksen kokonaishinnan painoarvo on 80 %, jolloin ko-

konaishinnaltaan edullisin tarjous saa painoarvon verran 
vertailupisteitä ja muut tarjoushintojen suhteessa. 
 

Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. 
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Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen 
  

Valitun toimittajan ja Ilmajoen kunnan välille syntyy sitova sopimus 
hankinnan kohteesta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankin-
taa koskevan sopimuksen. 

 
Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE 1998) ja ylläpitopalveluiden osalta Julkisten hankintojen Ylei-
siä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut. 

 
Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 

Sopimuksen voimassaoloaikana noudatetaan seuraavaa asiakirjo-
jen pätevyysjärjestystä: 
1. Sopimus 
2. Tarjouspyyntö 
3. YSE 1998 
4. JYSE 2014 Palvelut 
5. Tarjous 
 
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan 
välimiesmenettelyllä Ilmajoella, jossa käytetään yhtä Helsingin 
kauppakamarin määräämää välimiestä. 

 
Asiakirjojen julkisuus   

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella 
tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous-
kilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväk-
seen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan 
siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. 
 
Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin 
järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai am-
mattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa ainoastaan eril-
lisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. 
 
Tarjoajan on huomioitava, että julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 
kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjous-
ten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä. 

 
Tarjouksen voimassaolo 
 

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2021 saakka. 
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Tarjousten lähettäminen 
 

Tarjous on toimitettava viimeistään 11.8.2021 klo 12.00 men-
nessä sähköpostilla kunnan kirjaamoon: kirjaamo@ilmajoki.fi 
 
Sähköpostiin merkintä ”KEITTIÖLAITEURAKKA 2021”. 
 
Tarjoaja vastaa tarjouksen saapumisesta määräaikaan mennessä 
yllä mainittuun osoitteeseen. 

 
Lisätiedot paavo.perala@ilmajoki.fi 
 
Liitteet:  Keittiölaiteluettelo 2021, 1kpl ja kohteiden pohjapiirrokset 3kpl 
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