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Tarjouspyyntö

1. Hankintayksikön yhteystiedot:

Hankintayksikön nimi: Viitasaaren kaupunki

Y-tunnus: 0208573-0

Katu- tai postiosoite: Keskitie 10

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

Yhteyshenkilö: Sari Wilkman

Puhelinnumero: +358 444596748

Sähköposti: sari.wilkman@viitasaari.fi

Hankintayksikön lyhyt kuvaus: Ruoka-ja puhtauspalveluyksikkö, joka kuuluu teknisen toimen alle, joka kuuluu

Viitasaaren kaupungin alle. Toimitaan yhteisnimikkeellä Wiitaunioni ja siihen kuuluu

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta. Pihtiputaan pesulan toiminta on osa

ruoka-ja puhtauspalveluyksikköä.

2. Hankinnan tiedot:

Hankinnan nimi: Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetukset 

Hankinnan tunniste: Pyykkikuljetukset

Hankinnan lyhyt kuvaus: Pyydämme kirjallista tarjoustanne liitteen mukaisista kuljetuksista Pihtiputaan

pesulasta tilaajan kohteisiin Viitasaarelle sekä Pihtiputaalle. Kuljetettavana on

likaista ja puhdasta pyykkiä. Pyykit kuljetetaan likaisena pyykkipusseissa, jotka ovat

rulloissa ja puhtaat Rullakoissa, joissa on päällä vaunusuojus. Rullakoiden koot

ovat 850mm x 670mm x 1660mm ja 850mm x 670mm x 1530mm. Pihtiputaalta

pyykkiä tuodaan Viitasaarelle viisi (5) kertaa viikossa ja Pihtiputaalla pyykkiä

toimitetaan kohteisiin kolme (3) kertaa viikossa. Pyykkiä kuljetetaan kuntien omiin

kohteisiin.

Kuljetuspaikat ja käyntipäivämäärät ovat 

liitteessä 1.

Tilaaja varaa mahdollisuuden lisätä/ poistaa reittejä tai reitin osia tarpeen mukaan,

mikäli toiminta muuttuu sopimuskauden aikana. Tilaajalla on oikeus irtisanoa

sopimus sopimuskauden aikana, mikäli toiminta muuttuu.

Sopimuksella ei ole ostomäärävelvoitetta. Arkipyhäkuljetukset vaihtelevat vuosittain.
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Lisätietoja hankinnasta: Hankinnan kuvaus Viitasaarelle kuljetettavista pyykeistä

Puhtaat pyykit haetaan Pihtiputaan pesulasta, joka sijaitsee Pihtiputaan

terveyskeskuksen alakerrassa, Asematie 12, 44800 Pihtipudas. Sieltä ne

toimitetaan viisi (5) kertaa viikossa Viitasaaren terveyskeskukseen ja muihin

Viitasaaren kohteisiin yksi (1) -  kolme (3) kertaa viikossa. Liite 1.

Rullakoita viikossa noin 30 kpl. Määrä vaihtelee. Pyykin kuljetetaan rullakoissa,

joissa on vaunusuojus päällä.

Viitasaarelle puhtaat pyykin kuljetetaan maanantaista perjantaihin niin, että ne ovat

Viitasaaren terveyskeskuksessa kello 6.30.

Samalla kuljetuksella otetaan likaiset pyykit kohteista mukaan ja toimitetaan ne

Pihtiputaan pesulaan. Likaiset pyykit ovat pyykkisäkeissä, joko kankaisissa tai

muovisissa, jotka laitetaan rullakoihin.Pihtiputaan pesulaan likainen pyykki tulee

toimittaa maanantaista perjantaihin niin, että se on pesulassa klo: 7.30 - 8.00

välisenä aikana.

Päiväkoti Marjametsästä pyykki haetaan kutsuttaessa kerran kuukaudessa.

Hankinnan kuvaus Pihtiputaalla kuljetettavista pyykeistä:

Puhtaat pyykit haetaan Pihtiputaan pesulasta, joka sijaitsee Pihtiputaan

terveyskeskuksen alakerrassa, Asematie 12, 44800 Pihtipudas. 

Sieltä ne toimitetaan yksi (1) - kolme (3) kertaa viikossa kohteisiin, liitteen 1

mukaisesti. Samalla reissulla otetaan kohteesta likaiset pyykit kyytiin ja toimitetaan

ne Pihtiputaan pesulaan.

Puhdaspyykki toimitetaan kohteisiin aamuisin kello: 8-10 välisenä aikana

Muurasjärven eläketalolle ja Vekaranlinnan ryhmäperhepäivähoitokotiin

puhtaanpyykin toimitus  tiistaisin klo: 9- 11 välisenä aikana. Muurasjä¤rvelle

viedään puhdas pyykki ja samalla kerralla otetaan likainen pyykki mukaan.

Sopimuskausi, Hankintasopimus

1.1.2021- 31.12.2024, neljä (4) vuotta.

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankintasopimusmalli liite 2.

Liitetiedostot: pyykkikuljetus liite 1.doc

pyykkikuljetus, liite 2.doc

Kyseessä on: Kansallinen hankinta

3. Hankintamenettelyn tiedot:

Hankintamenettely: Avoin menettely

Osatarjousten hyväksyntä Ei hyväksytä

Tarjousten valintaperuste: Paras hinta-laatu -suhde

Sähköinen huutokauppa: Kyllä (mahdollisesti)
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4. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset:

Ehdottomat vaatimukset: 1. Tarjoaja ja hänen alihankkijansa ovat maksaneet verot ja sosiaaliturvamaksut.

2. Tarjoaja ja hänen alihankkijansa ovat maksaneet eläkevakuutusmaksut.

3. Tarjoaja ja hänen alihankkijansa on merkitty työnantajarekisteriin.

4. Tarjoaja ja hänen alihankkijansa on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5. Tarjoaja ja hänen alihankkijansa on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

6. Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset

edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Vaadittavat liitetiedostot: 1. Todistus tilaajavastuulain edellyttämien velvollisuuksien noudattamisesta.

2. Todistus siitä, että yritys on merkitty Kaupparekisteriin.

3. Verovelkatodistus, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva

maksusuunnitelma on tehty.

4. Todistus siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

5. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat

maksusopimukset on tehty.

6. Selvitys työhön sovellettavista työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Selvitys työtapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

5. Hankintaa koskevat vaatimukset:

Hankinnalle asetetut vaatimukset: -

Hankinnalta vaadittavat liitetiedostot: Tarjouksessa tulee ilmetä, miten tarjoaja takaa toimitusvarmuuden mahdollisissa 

äkillisissä häiriötilanteissa, esim. auton rikkoontuminen, kuljettajan sairastuminen tai

poikkeusolotilanteet. Tarjouksessa tulee ilmetä myös vasteaika, mahdolliselle

lisä pyykin kuljetukselle. 

Jos liikennöitsijä käyttää alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus

liikenteestä 

hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi hyväksytään  vain tarjousasiakirjoissa

asetetut 

vaatimuksen täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijan toimista ostajalle.

Tarjouspyynnön liite 1 tulee täyttää molempien kuntien osalta ja toimittaa tarjouksen

liitteenä.
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Hinnat tulee ilmoittaa:

Puhtaan pyykin pudotus /paikka, rullakoiden lukumäärästä riippumatta ja likaisen

pyykin pudotus / pesulaan / kerta, pyykkisäkkien määrästä riippumatta. Rullakoiden

määrä vaihtelee.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös pyykinkuljetus hinta /kerta / pudotus myös

arkipyhinä.

Pyykki ajetaan tarvittaessa arkipyhinä Viitasaaren ja Pihtiputaan kohteisiin, esim.

jouluna ja pääsiäisen aikaan.

Tarjouksessa hinta tulee olla arvolisäverottomana (alv 0 %). 

Arvolisäveron osuus tulee ilmoittaa erikseen.

Tarjouksen mukana pyydetään toimittamaan tarjoajan virallinen sähköpostiosoite,

johon tiedoksiannot toimitetaan sähköisesti.

6. Hankinnan kohde:

Hintatiedot

Hinnan osalta saa rivikohtaisesti pisteitä siten, että halvin tarjous saa maksimipisteet ja muut tarjoukset saavat pisteet

laskentakaavalla: Hintapisteet = Maksimipisteet * Halvin tarjous / Oma tarjous.

Nimike Määrä Yksikkö Max.pisteet

Kokonaishinta (kaikki pudotukset yhteensä, liite 1),alv. 0 % 1.00 erä 75.00

Kokonaishinta arkipyhä pudotuksille, 4 kertaa vuodessa hinta

yhteensä, kohteita 4 kpl/ arkipyhäpäivä. Viitasaari 4 kohdetta ja

Pihtipudas 1 kohde, alv. 0 %

1.00 erä 5.00

Laatutiedot

Laatukriteeri Pisteytyksen perusteet Tiedon syöttäjä Max.pisteet

Tilaus kuljetuksiin vastaaminen Äkilliset kuljetustarpeet Pihtiputaan pesulan ja

kohteiden välillä. Pystyy vastaamaan 2h tilauksesta, 20

p. Pystyy vastaamaan 4h tilauksesta, 10 p

Pystyy vastaamaan 6h tilauksesta, 5 p

Pystyy vastaamaan yli 7h? tilauksesta, 0 p.

Hankintayksikkö 20.00

7. Tarjouksen hylkäämisperusteet:

Hylkäämisperuste: Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyynnöstä poikkeavat ja määräajan jälkeen

saapuneet tarjoukset. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli
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hankintahinta ylittää kohteelle varatun määrärahan tai jos kohdetta ei aloiteta.

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous jos tarjoajalla on keskeneräisiä erimielisyyksiä

aikaisemmista urakoista tilaajan kanssa.Tarjoaja suljetaan tai voidaan sulkea pois

tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain

80§:n 81§:n tai 83§:n mukainen poissulkemisperuste.

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä

hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena,

jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen

tasapuolisenvertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

8. Sopimusmenettely:

Sopimusmenettely: Tilaajan ja toimittajan välille laaditaan hankintasopimus. Tarjouksen johtaessa

sopimukseen, tarjoajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain edellyttämätt

todistukset, ulkomaisen työvoiman osalta työsopimukset ja muut tarvittavat

asiapaperit sekä varauduttava toimittamaan tilaajalle tilaajan edellyttämät muut

lisäselvitykset. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat

allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Sopimusehdot noudattavat yleisiä

sopimusehtoja JYSE 2014- palvelu. Sopimusmalli liitteenä 2.

9. Tarjousasiakirjojen julkisuus:

Julkisuus: Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut

hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus

saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on

merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Hankintayksikkö

harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

10. Muut tiedot:

Kieli: Tarjous tulee laatia suomen kielellä

Voimassaoloaika: Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2020 asti.

Hankintaa koskevat tiedustelut: Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään 7 vuorokautta ennen tarjouksen

jättämispäivää.
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Lisätietokysymykset ja vastaukset esitetään osoitteessa: 

http://tarjova.fi/kilpailutus?t=805

Laillisuus: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

(1397/2016) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010)

sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (Jyse 2014) palvelut.

Sähköinen huutokauppa: Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden järjestää tarjousten alustavan

arvioinnin jälkeen sähköisen huutokaupan. Hankintalain mukaisesti tarjoajat voivat

uudistaa antamiaan tarjouksiaan hankintaprosessin aikana ainoastaan sähköisessä

huutokaupassa. Jos hankintayksikkö päättää järjestää sähköisen huutokaupan,

uudistettuja tarjouksia voi antaa ainoastaan hinnan osalta. Tarjousten lopullisena

vertailuperusteena tulee olemaa Paras hinta-laatu -suhde.

ESPD-lomake: Ohje: Jos vaadittu ESPD-lomake on XML-muodossa: Tallenna ESPD-lomake

tietokoneellesi ja mene seuraavaan osoitteeseen

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=fi. Valitse: 'Olen talouden toimija'. Valitse:

'Haluan tuoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan.' Lataa tallentamasi

ESPD-lomake palveluun. Valitse yrityksesi sijaintimaa. Valitse seuraava. Täytä

lomake. Tallenna lomake pdf tai xml muodossa. Lataa täytetty ESPD-lomake

tarjouksen liitteeksi Tarjovan järjestelmään. 

Muut tiedot / lisätietoja: Sähköistä huutokauppaa ei käytetä.

ESPD- lomaketta ei käytetä, koska EU-kynnysarvon alittava hankinta.

11. Tarjouksen jättäminen

Tarjousten jättämisaika: Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään: 17.08.2020 klo 12:00.

Hankinnan www-osoite: Tarjoukset on laadittava ja lähetettävä sähköisesti osoitteessa: 

http://tarjova.fi/kilpailutus?t=805

12. Allekirjoitukset:

Nimi: Sari Wilkman

Titteli: Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
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