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Elinvoimatoimiala   TARJOUSPYYNTÖ 
Rasintie 1A, PL 25, 64700 Teuva 
puh. (06) 2413 4000 
    9.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveyskeskuksen saneerausosan IV-järjestelmien nuohous ja säätö sekä villavaimentimien 
pinnoitus, Kirjaston IV kanaviston nuohous ja säätö sekä Esikoulun IV järjestelmän nuohous 
ja säätö. 
 
  

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää urakkatarjousta terveyskeskuk-
sen ilmanvaihtonuohouksesta järjestelmän säätötöistä ja reikäpeltilevyn 
äänenvaimentimien pinnoituksesta liitteenä olevien asiakirjojen laajuuden 
mukaan. Kirjaston IV kanaviston nuohouksesta ja säädöstä sekä Esikoulun 
IV koko järjestelmän nuohouksesta ja säädöstä. 
 
Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan jokaisesta kohteesta erillisen hinnan, 
alv 0%. Hinnan on pidettävä sisällään kaikki työnantajamaksut mm. mat-
kakorvaukset ja lomakorvaukset, vakuutukset sekä käsi- ja erikoistyökalut. 
Urakoitsija hoitaa työn yhteydessä tulevien jätteiden asianmukaisen käsit-
telyn ja jälkien siivouksen kustannuksellaan. 
 
Nuohouksen ja pinnoituksen tekevältä henkilöstöltä vaaditaan vähintään 5 
vuoden työkokemus.   
 
Työ tullaan tekemään osittain läsnäolevien potilaiden joukossa, eli on kiin-
nitettävä huomio työskentelyn siisteyteen ja mahdollisiin erityisjärjestelyi-
hin, terveyskeskuksen osalta. Myös kirjasto ja esikoulu on koko ajan käy-
tössä. Kirjastossa huomioitavaa, järjestelmään on asennettu täysin uusi 
Lto varustettu iv kone, joka ei vaadi siivousta.  
 
Tarjoaja ei saa siirtää työtä toiselle toimijalle ilman tilaajan lupaa (ns. ket-
juttamiskielto).  
 
Puhdistustyöstä on laadittava Finlex 802/2001 (Sisäasiainministeriön ase-
tus ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistamisesta) -mukainen puh-
distuspöytäkirja tilaajalle. 
 
Tarjouksen hylkäämiseen voivat johtaa mm. seuraavat seikat: tarjous ei 
saavu määräajassa, tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta 
ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous ei muuten täytä tilaajan asettamia vaa-
timuksia. 
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Jos hankinnan arvo ylittää 20.000€ päätöksen urakoitsijan valinnasta tekee 
kunnanhallitus. 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden toteuttaa hankinnan vain osittain. 

 
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. Mitään erikseen laskutettavia lisiä tms. ei hyväksytä. Han-
kinta voidaan jättää toteuttamatta, mikäli siihen varatut määrärahat eivät 
riitä. Tarjoukseen ei saa lisätä mitään ehtoja. Hyväksyttävässä tarjoukses-
sa on oltava rasti ruudussa ”Olemme huomioineet Teuvan kunnan verkko-
sivuilla mahdollisesti julkaistut lisätiedot”. 
 
Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuu-lain vel-
vollisuudet joko toimittamalla Luotettava Kumppani – raportti 
 
tai vaihtoehtoisesti 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. 
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Aikataulu ja urakan päättyminen 
 
Työt voidaan aloittaa, kun sopimus on allekirjoitettu, Sopimus allekirjoite-
taan kun valitusaika ilman valituksia päättynyt. Arvioitu valmistuminen viik-
ko 50/2022 
 
Laskutus 
 
Työt laskutetaan tilaajalta kohteittain kahdessa erässä, 50% valmis ja täy-
sin valmis 
Maksuehto 14 päivää.  

 
  Toimitusosoite  
 

Terveyskeskus Tuokkolantie 6 . 64700 TEUVA 
Kirjasto Porvarintie 39. 64700 TEUVA 
Esikoulu  Porvarintie 41 D. 64700 TEUVA 

 
  Valintaperusteet 
 
  Halvin yhteenlaskettu kokonaissumma alv 0%.   
  
    

Tarjousten voimassaolo 
 

Tarjousten tulee olla voimassa 3kk. 
 
 
  Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous tulee antaa perjantaihin 30.9.2022 klo 12.00 mennessä 
 
sähköpostitse osoitteeseen: hankinnat@teuva.fi  

 
  Sähköpostin otsikkoon merkintä: Nuohoukset 
 
 

Lisätietoja 
 

Lisätietoja antaa talonrakennusmestari Marko Mylläri,  
puh. 050-386 4601, sähköposti: marko.myllari(a)teuva.fi 
 
Mahdolliset kysymykset tulee esittää 22.9.2022 klo 12.00 mennessä. Ky-
symykset ja vastaukset niihin julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 
viimeistään 23.9.2022 klo 12.00. Ainoastaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 
julkaistut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 

 
  Teuvalla  9.9.2022 
 
   

Marko Mylläri 
 
 
Liitteet:  Pohjapiirrokset 1 krs. ja 2 krs 
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