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Teuvan yhtenälskoulun tarkistuspyörösahan hankinta

Tarjouspyyntö Teuvan kunnan Hyvinvointipalvelut (myöhemmin hankintayksikkö)
pyytää taijouksia Teuvan yhtenäiskoululle hankittavasta
tarkistuspyörösahasta.
Hankinnasta tehdään sopimus yhden toimittajan kanssa.

Tarjouspyynnön liitteet Tekniset ominaisuudet (liite 1), palautettava tarjouksen mukana
Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomen kielellä. Tarjoajan halutessa
ne muulla kielellä, hän itse vastaa käännättämisestä ja muista
mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

Hankinnan yksilöinti

Sopimuskausi

Teuvan kunnan Hyvinvointipalvelut valitsee tämän tarjouspyynnön ja sen
liitteiden pemsteella yhden laitteen toimittajan.

Hankinta koskee tämän tarjouspyynnön liitteessä mainittua
tarkistuspyörösahaa.

Hankintayksikkö hyväksyy vain yhden tarjouksen per toimittaja.

Hankintayksikkö voi pyytää tarjouksen tehneiltä tuotekuvaston/
-hinnaston specseineen, josta tarjottu tuote ovat selkeästi nähtävissä.
Kuvaston/hinnaston hinnat tulee olla euroina. Muut kuin suomenkieliset
tuotekuvastot tulee hyväksyttää hankintayksiköllä tässä vaiheessa.

Tarjottavien tuotteiden tulee olla laadultaan korkealuokkaisia, kaikki
työturvallisuusmääräykset täyttäviä ja soveltuvia pemsopetuksen
käsityön opetuksen ja kansalaisopiston käyttöön. Tarjottujen tuotteiden
tulee täyttää Tekniset ominaisuudet -liitteellä (Liite 1) ilmoitetut
vaatimukset.

Valittavan toimittajan tulee palvella asiakasta suomeksi.
Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä.

Hankinnat toteutetaan/oif/u/cuussa 2018.

Hankintamenettely

Sopimus tulee voimaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja/tai
sopimuksen allekir|oltushetkellä ja se on voimassa kunnes tuote on
vastaanotettu ja asennettu hyväksytysti oikeisiin tiloihin ja siitä
maksettavaksi sovittu korvaus on suoritettu, lukuun ottamatta sellaisia
sopimuskohtia, joiden oikeusvaikutukset on tarkoitettu ulottumaan
sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Hankintayksikkö lähettää tarjouspyyntöasiakirjat hari<intansa mukaan
valitsemilleen toimlttajaehdokkaille.
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Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Teuvan
kunnan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana
muuttuvat sellaisiksi, ettei Teuvan kunta voi tarjouskilpailun tuloksia
hyödyntää, kunta voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai
kokonaan.

Tarjousten käsittely

Tarjoushinnat

Tuotteiden laatutaso

Hankinnassa noudatetaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä.

Tuotteen kokonalslnta tulee ilmoittaa taijouksen liitteellä. Hinta tulee
esittää arvonlisäverottomana (alv O %) nettDhintoina ja hinnat tulee
Ilmoittaa euroina.
Hinnan tulee sisältää kaikki alennukset, kaikki hintaan liittyvät
kustannukset ja kuljetukset perille oikeaan tilaan sekä paikalleen
asennuksen ja käyttökoulutuksen.

Tarjoushintojen tulee olla voimassa kiinteinä koko hankinnan ajan.
Hinnan varaumia eikä toimitus- ym. lisiä hyväksytä.

Tuotteen vaihtuminen hankintakauden aikana tulee hyväksyttää
tilaajalla.

Tuotteen tulee vastata tuotekuvausta ja täyttää sitä koskevat
vaatimukset, muutoin kyseinen tuote voidaan jättää hintavertailun
ulkopuolelle.

Kampai^atuotteet

Toimitusehdot

Sopimustoimittajan tulee sitoutua siihen, että Teuvan kunnan
sopimushinta ei missään tilanteessa ole korkeampi kuin mahdollisesti
samanaikaisesti voimassa oleva julkinen kampanjahinta.

Tilatut tuotteet on toimitettava käyttövalmiina ennalta sovittuna aikana
pakattuina rahtivapaasti perille tilaajan antamaan osoitteeseen
sisätiloihin tuotteiden lopullisiin sijoitustiloihin. Toimittaja vastaa
pakkausjätteiden välittömästä poiskuljettamlsesta.
Tuotteet tulee toimittaa 31. 1.2019 mennessä.

Toimitusaika Taijouslomakkeella (liite 1) tulee ilmoittaa toimitusaika arkipäivinä
tilauksen tekemisestä.

Tavaran luovutukseen ja vaaranvastuun siirtymiseen sovelletaan JYSE
2014 TAVARAT kohtaa 8. Toimitusta edeltäviin tarkastuksiin, valvontaan
ja vastaanottotarkastuksiin sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT
kohtaa 9.
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Maksuehdot

Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää kirjallinen kuvaus
reklamaatioiden, tuotevaihdosten sekä palautusten hoitamisesta ja niihin
liittyvien hyvitysten jäijestämisestä.

Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto.

Mahdollisesti perittävä vlivästyskori<o on ilmoitettava tarjouksessa ja
viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen.

Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä.
Laskutus ensisijaisesti verkkolaskulna.
Laskutustiedot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Taijousten arviolntlpemsteet

Sopimusehdot

Hankintasopimus

Tarjouksen hyväksymisen perusteena on 70% alin hinta sekä 30%
liitteellä 1 mainittujen teknisten ominaisuuksien täyttyminen.

Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja
JYSE 2014 tavarat (saatavilla www.vm. fi).

Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan
allekirjoittaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja
odotusaika 21 päivää tai sähköpostilla ilmoitettu 14 päivää on kulunut.

Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen
hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kunnan
asianomainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta.

HanklntapSatöksestä Ilmoittaminen

Hankintapäätös toimitetaan kirjallisena tiedoksi kaikille taijoajille.
Tarjoajan tulee taijouslomakkeella ilmoittaa hankintapäätöksen
postltusosoite.

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä:
1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö liitteineen
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT

(saatavilla www.vm.fi)
4. Tarjous liitteineen
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Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen
jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen
jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä
liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjoajalla on oikeus saada tieto
hankinta-asiakirjoista jo päätöksen alleklijoituksen jälkeen.

Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai
ammattisalaisuuksia, tarjoajan on Ilmoitettava nämä tiedot erillisellä
liitteellä. Jos liike- tai ammattisalaisuuksiksi luonnehdittavia asioita ei ole
ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan
julkisena asiakirjana. Alennusprosentitja hinnat eivät ole liike- tai
ammattisalaisuuksia.

Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset kysymykset voi esittää suomen
kielellä 21. 11.2018 klo 13.00 mennessä aineenopettaja Jenni Vilenin
sähköpostiosoitteeseen etunlml. sukunlmKaaeuva. fi. Sähköpostin otsikkona
tulee olla "Tari<istuspyörösahan hankinnan lisätietopyyntö". Muulla tavoin
esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat hankintayksikköä sitovia.

Taijouksen Jättäminen Tarjousten jättöaika päättyy 29.11.2018 klo 15.00.

Tarjous on tehtävä suomenkielisenä ja toimitettava liitteineen
sähköpostitse osoitteeseen kunta@teuva. fi

Tarjouksen otsikoksi on merkittävä teksti
"Teuvan yhtenälskoulun tarklstuspyörösahan hankintatarjous".

Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 28.2.2019 saakka.

Teuvalla13. 11.2018
Teuvan kunta
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Tekniset ominaisuudet:
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Vähintään 2000 mm pitkä liukupöytä

Moottorin teho vähintään 7 kW

Apusivupöytä ja teleskooppijatkettava katkaisuvaste
Liukupöydässä rullalaakerointi asetettuna "X-muotoon"
Vähintään 10 vuoden takuu liukupöydän johteilla

"Suljettu" sahayksikkö purunpoiston tehostamiseksi
Huoltovapaa kallistusmekanlsmi sahayksikölle joka ei vaadi rasvausta
Paino vähintään 500 kg

Pltuudenkompensointi-laite apusivupöydässä katkaisuvasteelle

Terän yläpuolinen varrellinen teräsuoja

HätäSeis-katkaisijat


