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UIMAHALLIN LÄMMÖNTALTEENOTTO-PATTERIN HANKINTA 
 
 
 
 

Teuvan kunnan yhdyskuntarakennetoimiala pyytää tarjoustanne Teuvan 
Uimahalliin hankittavasta etyyli-glykoli lämmöntalteenottopatterista tai 
pattereista asennettuna keväällä 2020 uusittuun koneeseen. 
 
Hankintamenettely 
 
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus 
julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi, ilmoitustaululla sekä paikal-
lislehti Tejukassa. Hankinnassa noudatetaan Teuvan kunnan hankinta-
ohjetta 1.3.2011. 
 
Tarjottava kokonaisuus 

 
Pyydämme tarjoustanne uimahallin etyyli-glykoli lämmöntalteenottopat-
tereista asennettuna keväällä uusittuun koneeseen.  
 
Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen haasteellisen tilan ja asennuksen 
vuoksi.  
Käynnillään tarjoaja mittaa asennustilan sekä patterille tai pattereille, ja  
miettii putkituksen onnistumisen.  
Koneen kanavistoon on jätetty tila tätä LTO patteria varten. Osan purka-
malla saa patterin hyvin asennettua paikoilleen. 
Tilaaja hankkii putki-, sähkö-, ja automatiikkatyön. Tarjoukseen on sisäl-
lyttävä LTO patterin lämmönsiirtoon liittyvät täyttöaineet iv-kanavan pu-
run LTO:ta varten, haalaukset, nostot ja jätemaksut.  
 
Toimitustapa: Asennettuna Teuvan uimahallille, hintaan on sisällyttävä 
rahti, haalaukset, nostot, vanhan IV-kanavan purun ja takaisin asennuk-
sen tarpeen mukaan, jätemaksut ja järjestelmän täyttöön kuuluvat aineet. 
 
 
Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää 

 
Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista.  
Kohteeseen pääsee tutustumaan maanantaina 8.3.2021 klo 13.00 – 
14.00 välisenä aikana.  

http://www.teuva.fi/


 
Tilaaja on varannut kohteeseen määrärahan 17.800,- euroa. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta, jos kohteeseen 
varattu määräraha ei riitä hankintaan. 
 
Toimitus- ja asennusosoite: Rivakantie 12, 64700 Teuva. 
 
 
Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuu-lain 
velvollisuudet joko toimittamalla Luotettava Kumppani – raportti 
 
tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset: 
 
- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta 
- selvitys arvon-lisä verovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 
- kaupparekisteriote 
- todistukset verojen maksamisesta tai vero velkatodistus taikka selvitys 
siitä, että vero velkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskevat maksusopimukset on tehty 
- selvitys tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta 
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työnte-
kijöitä 
- selvitys työterveyshuollosta. 
 
Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tar-
kastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen te-
koa ja eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. 

 
  

Tarjousten voimassaolo 
 

Tarjousten tulee olla voimassa 3kk.  
 

Lisätietoja 
 

Lisätietoja antaa talonrakennusmestari Marko Mylläri,  
puh. 050-386 4601, Sähköposti marko.myllari@teuva.fi 
 

Toimitusaika 

  Kevään 2021 aikana. Tarkempi aika sovitaan erikseen. 
 

Valintaperusteet 
 

Suurin laskennallinen LTO teho/€ lämpötilassa -10 astetta.  
 
 
 

mailto:marko.myllari@teuva.fi


Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous tulee antaa perjantaihin 12.3.2021 klo 10.00 mennessä sulje-
tussa kirjekuoressa os.: Teuvan kunta/Yhdyskuntarakennetoimiala, Ra-
sintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Kuoreen merkintä ”Uimahallin läm-
möntalteenottopatteri” 
 
tai sähköpostitse: kunta@teuva.fi  
 

 
 Teuvalla 17.2.2021 

 
 

_______________________ 
Marko Mylläri 
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