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Elinvoimatoimiala    
    21.9.2022 
 
 
Aurinkosähköjärjestelmä asennettuna Teuvan uimahallin katolle 
 
  

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjousta Teuvan uimahallin vesi-
katolle asennettavasta aurinkosähköjärjestelmästä seuraavan erittelyn 
mukaan: 
 

• Teho vaatimus, paneelien mukaisesti n. 50 kWp 
• Paneelien sijoitus liitekuvan mukaisesti n. 780m2  
• Asennettavat elementit reunalistoja myöden täysin mustat 
• Välikaapelit ja invertterille menevä kaapelointi asennettava mahdol-

lisimman näkymättömäksi 
• Hintaan on sisällyttävä nostot, haalaus, sähkölaitteisiin liittyvät kat-

selmukset ja lupa-asiat, sekä jätteistä huolehtiminen 
• Järjestelmä optimoidaan yhden järeän 50 kWp invertterin toimin-

taan. 
• Kate on konesaumakate, puristavat kiinnikkeet, ei reikien tekoa ve-

sikattoon! 
• Invertterin asennus tekniseen tilaan 
• Työ tehdään täysin avaimet käteen -periaatteella asennettuna, käy-

tönopastuksineen, turvakytkimineen ja varoituskyltteineen 
 

Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki matka- työtunti ja pientarvikkeet yms. 
Mitään erikseen laskutettavia lisäkuluja ei hyväksytä ilman erillistä sopi-
musta. Urakoitsijalla on oltava käytettävissään työssä tarvittavat välineet. 
Urakoitsija hoitaa työn yhteydessä tulevien jätteiden asianmukaisen käsit-
telyn kustannuksellaan. Mahdolliset urakkaan kuulumattomat työt sovitaan 
tilaajan kanssa ennen niiden suorittamista. Urakassa noudatetaan Suo-
messa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. 

Osatarjoukset 
 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 
 

Hankintamenettely 
 
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus 
julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi ja lähetetään suoraan alueen 
tunnetuille urakoitsijoille. 
 
Yleistä tarjouksen tekemisestä 
 
Tarjous tehdään käyttäen liitteenä olevaa lomaketta. Tarjouksen valuutta-
na on euro. Hinta on kiinteä, siinä ei ole tarkistusmahdollisuutta, eikä sitä 
sidota indeksiin. Hankinta voidaan jättää toteuttamatta, mikäli siihen vara-
tut määrärahat eivät riitä. Tarjoukseen ei saa lisätä mitään ehtoja. 
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Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuu-lain vel-
vollisuudet joko toimittamalla Luotettava Kumppani – raportti tai vaihtoeh-
toisesti seuraavat selvitykset: 
 
- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta 
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 
- kaupparekisteriote 
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys sii-
tä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suo-
rittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja kos-
kevat maksusopimukset on tehty 
- selvitys tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta 
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työnteki-
jöitä 
- selvitys työterveyshuollosta. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen 
kannalta tarpeelliset vakuutukset. 
 
Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkas-
tetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa ei-
vätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. 

 
Aikataulu ja urakan päättyminen 
 
Työt voidaan aloittaa, kun tilaus on tehty arvio viikko 47. Arvioitu valmistu-
minen viikko 51/2022 

 
Laskutus 
 
Työ on laskutuskelpoinen, kun työ on suoritettu, dokumentoitu ja käyttöön-
otettu. Maksu 1 erässä ja maksuehto 21pv 

 
  Toimitusosoite  
 

Rivakantie 12, 64700 TEUVA 
 
  Valintaperusteet 
 
  Halvin kokonaishinta alv 0%.   
  

Tarjousten voimassaolo 
 

Tarjousten tulee olla voimassa 3kk viimeisestä sisäänjättöpäivästä. 
 
  Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous tulee antaa 12.10.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoit-
teeseen: hankinnat@teuva.fi. Sähköpostin otsikkoon merkintä: Uimahallin 
aurinkosähkö 
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  Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä 
 

Lisätietoja 
 

Lisätietoja antaa Tommi Korpi, tommi.korpi@teuva.fi 
 
Mahdolliset kysymykset tulee esittää 3.10.2022 klo 12.00 mennessä. Ky-
symykset ja vastaukset niihin julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 
viimeistään 5.10.2022 klo 12.00. Ainoastaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 
julkaistut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 
 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa huomioineensa mahdol-
liset kysymykset, vastaukset ja muut mahdolliset täsmennykset. 
 
Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat tarjouspyyntö-
asiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja 
puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana. 
 
Tilaajan suullisesti antamat selvitykset ja ilmoitukset eivät ole tilaajaa tai 
tarjoajaa sitovia. 

 
  Teuvalla 21.9.2022 
 
   

Tommi Korpi 
Tekninen johtaja 

 
 
Liitteet: Karttaliite 

Tarjouslomake 
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