Pöytyän kunta/sivistystoimi
RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULUN ENSIKERTAISEN VARUSTAMISEN OPPIMIS- JA
OPETUSVÄLINEET AJALLE 1.4.2019 (tavoite) – 31.12.2019
Tarjouspyyntö

Pöytyän kunta/sivistystoimi pyytää tarjouksia Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertaisen
varustamisen oppimis- ja opetusvälineistä ajalle 1.4.2019 (tavoite) – 31.12.2019. Hankintakilpailutus ja tämän perusteella tehtävä puitesopimus eivät koske kunnan muilla toimialoilla tehtäviä
hankintoja eivätkä muihin sivistystoimen yksiköihin tehtäviä hankintoja.

1 Ostaja

Pöytyän kunta/sivistystoimi
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Yhteyshenkilö:

sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
p. 040 672 3190
sähköposti: marianne.makela@poytya.fi

2 Hankinnan kohde
Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertaisen varustamisen oppimis- ja
opetusvälineet ajalle 1.4.2019 (tavoite) – 31.12.2019. Hankintakilpailutuksen perusteella tehtävä puitesopimus ei koske kunnan muilla
toimialoilla tehtäviä hankintoja eikä muihin sivistystoimen yksiköihin
tehtäviä hankintoja. Tarjoukset pyydetään tarjouspyynnön liitteenä
olevan erittelyn mukaisesti sisältäen kuljetuksen ja mahdollisen
asennuksen.
Riihikosken yhtenäiskoulu on noin 400 oppilaan vuosiluokkien 1-9
opetusta antava peruskoulu. Koulun rakenteilla olevat tilat valmistuvat
heinäkuun 2019 loppuun mennessä, ja koulun toiminta siirtyy näihin
syyslukukauden 2019 alusta lähtien.
Osoite: Riihikosken yhtenäiskoulu, Yläneentie 10, 21870 RIIHIKOSKI

3 Hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista
sopimuksista annettua lakia 1397/2016.

ja

käyttöoikeus-

Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä.
Hankintailmoitus on julkaistu kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA –
palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa Pöytyän
kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.poytya.fi.
Hankintaa ei varata työkeskuksille tai vastaaville toimittajille eikä
toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä.
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Hankintayksiköllä on hankintalain mukaisin perustein oikeus keskeyttää
hankintamenettely sopimusta tekemättä.

4 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajan tulee olla rekisteröitynä kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisäksi tarjoajan tulee
olla merkittynä työnantajarekisteriin, mikäli tarjoajalla on palveluksessaan
työntekijöitä. Tarjoajan tulee olla suorittanut verot ja eläkevakuutusmaksut. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Tarjoajan tulee edelleen noudattaa itseään koskevaa työehtosopimusta
ja olla järjestänyt työntekijöiden työterveyshuolto lainsäädännön
mukaisesti.
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen seuraavat todistukset ja selvitykset:
1. Selvitys yrityksen ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverolain
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin merkitsemisestä
2. Kaupparekisteriote
3. Todistus verojen ja lakisääteisten maksujen suorittamisesta
(velkatodistus) tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
5. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja voimassaolosta
6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista
7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajapalvelu.fi / Luotettava Kumppani –
palveluun, pidetään riittävänä selvityksenä otteesta ilmenevien tietojen
osalta palvelusta tulostettua otetta/otteita. Muut edellytetyt todistukset ja
selvitykset (esimerkiksi kaupparekisteriote) tulee liittää tarjoukseen
erikseen. Kohtien 6 ja 7 osalta riittää tarjouslomakkeella annettu selvitys.
Ulkomaisen tarjoajan on liitettävä tarjoukseen vastaavat suomenkieliset,
sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiset todistukset ja selvitykset/
rekisteriotteet tai osoitettava tarjouspyynnössä edellytetty kelpoisuutensa
muulla sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella tavalla.
Hankinnassa noudatetaan lisäksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 80 ja 81 §:n säännöksiä.

5 Tarjousryhmittymät
Tarjoajat voivat antaa myös yhteisen tarjouksen (tarjousryhmittymä)
edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailulain 948/2011
säännösten kanssa. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa
tarjouksesta. Kaikkien tarjousryhmittymään osallisten tulee allekirjoittaa
tarjous. Tarjoajalta tarjouspyynnön kohdassa 4 edellytettävät tarjoajan
soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset tulee liittää tarjoukseen
2

kaikilta tarjousryhmittymään osallisilta. Mikäli kaikki tarjousryhmittymään
osalliset eivät täytä tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja ehtoja, hylätään
tarjous kokonaisuudessaan.

6 Alihankkijat
Tarjoajalla on oikeus käyttää toimituksessa alihankkijaa/alihankkijoita.
Käytettävä alihankkija/alihankkijat tulee ilmoittaa tarjouksessa.
Alihankkijoita koskevat vastaavat soveltuvuusvaatimukset kuin
tarjoajiakin. Tarjoukseen on alihankkijoita käytettäessä liitettävä kohdan
4 mukaiset todistukset ja selvitykset myös käytettäväksi ilmoitetuista
alihankkijoista. Elleivät alihankkijat täytä tarjoajan soveltuvuudelle
asetettuja ehtoja, hylätään tarjous kokonaisuudessaan.
Tarjoaja vastaa alihankkijan/alihankkijoiden osuudesta kuten omastaan.

7 Hankinnan kuvaus
Tarjouspyyntö koskee Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertaisen
varustamisen oppimis- ja opetusvälineitä ajalle 1.4.2019 (tavoite) –
31.12.2019. Hankintakilpailutus ja tämän perusteella tehtävä
puitesopimus eivät koske kunnan muilla toimialoilla tehtäviä hankintoja
eivätkä muihin sivistystoimen yksiköihin tehtäviä hankintoja. Tarjoukset
pyydetään tarjouspyynnön liitteenä olevan erittelyn mukaisesti sisältäen
kuljetuksen ja mahdollisen asennuksen.
Hankinta muodostuu 12 osakokonaisuudesta:
1. Matematiikka
2. Fysiikka ja kemia
3. Biologia ja maantieto
4. Kotitalous/koneet ja laitteet
5. Kotitalous/ruoanvalmistusvälineistö
6. Kotitalous/ruokailu- ja tarjoiluastiat ja -välineet
7. Musiikki
8. Tekstiilikäsityö/koneet ja laitteet
9. Tekstiilikäsityö/muut oppimis- ja opetusvälineet
10. Tekninen käsityö
11. Kuvaamataito/grafiikan prässi
12. Kuvaamataito/muut oppimis- ja opetusvälineet
Sopimuksen puitteissa voidaan tilaajan päättämän mukaisesti hankkia
Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertaiseksi varustamiseksi myös muita
toimittajan valikoimiin kuuluvia, osakokonaisuuteen sisältyvän
tuoteryhmän tuotteita. Hankintakilpailutuksen käynnistyessä erikseen
kilpailutettavana tai voimassa oleviin, Pöytyän kunnan allekirjoittamiin
sopimuksiin (esimerkiksi oppikirjat ja oheismateriaalit, askartelu- ja
kuvataidetarvikkeet) sisältyvät tuotteet, samoin kuin Riihikosken
yhtenäiskoulun rakennusurakkaan sisältyvät tuotteet eivät ole
kilpailutuksessa mukana, eivätkä sisälly tämän hankintakilpailutuksen
perusteella tehtäviin sopimuksiin. Päällekkäisyyksien esiintyessä ei
tuotteita hankita tämän kilpailutuksen perusteella tehtävien sopimusten
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puitteissa, vaikka tuote olisi kilpailutuksessa mainittuna. Samojen
tuotteiden ollessa mukana tämän kilpailutuksen eri osakokonaisuuksissa
hankitaan tuotteet sen osakokonaisuuden sopimuksen puitteissa, johon
kuuluvan oppiaineen hankinnoista on kyse.
Tuotteita hankitaan sopimuskaudella tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu
tiettyyn hankintamäärään tai –arvoon eikä hankkimaan kaikkia
tarjouspyynnön liitteissä mainittuja tuotteita.
Tilaaja varaa oikeuden pyytää tarjottuja tuotteita veloituksetta esittely- ja
testikäyttöön tuotteiden tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten
täyttymisen arviointia varten. Kaikkien tarjottavien tuotteiden tulee olla
perusopetuksen oppilas- ja opetuskäyttöön soveltuvia, ja niiden tulee
täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset sekä EU-alueella
ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset koko
sopimuskauden ajan.

8 Tarjouksen sisältö ja tarjoushinta
Tarjous liitteineen tulee laatia ja antaa suomen kielellä, ja sen tulee
sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt tiedot, todistukset ja
selvitykset. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteinä olevilla
tarjouslomakkeilla (neljä osiota, kaikki täytettävä ja sisällytettävä
tarjoukseen). Tarjoukseen ei tule sisällyttää ylimääräistä materiaalia, jota
tarjoajan ei ole edellytetty toimittavan.
Hankinta muodostuu 12 osakokonaisuudesta:
1. Matematiikka
2. Fysiikka ja kemia
3. Biologia ja maantieto
4. Kotitalous/koneet ja laitteet
5. Kotitalous/ruoanvalmistusvälineistö
6. Kotitalous/ruokailu- ja tarjoiluastiat ja -välineet
7. Musiikki
8. Tekstiilikäsityö/koneet ja laitteet
9. Tekstiilikäsityö/muut oppimis- ja opetusvälineet
10. Tekninen käsityö
11. Kuvaamataito/grafiikan prässi
12. Kuvaamataito/muut oppimis- ja opetusvälineet
Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki
osakokonaisuudessa edellytetyt tuotteet.
Tarjoushinta ilmoitetaan tarjouksessa arvonlisäverottomana (alv 0 %)
nettohintana kahden desimaalin tarkkuudella jokaiseen tarjottavaan
osakokonaisuuteen (arvonlisäveroton kokonaishinta/osakokonaisuus).
Tarjoushintaan on sisällytettävä kaikki tilaajalle hankinnasta aiheutuvat
kustannukset mukaan lukien kuljetus perille ja mahdollinen asennus.
Toimittajalla ei ole oikeutta periä muita kustannuksia, kuten pientoimitustai laskutuslisiä.
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Tarjoushintojen tulee olla voimassa kiinteinä koko sopimuskauden ajan
seuraavin poikkeuksin:
-

-

-

Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai
arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko
säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi,
muuttuvat tuotteiden hinnat vastaavasti.
Mikäli toimittajan yleinen hinnasto sopimuskauden aikana muuttuu
niin, että toimituspäivän hinnoittelutavan mukainen hinta olisi
Tilaajalle tarjous- tai tilaushintaa edullisempi, soveltaa toimittaja
laskutuksessa toimituspäivän mukaista hinnoittelua.
Mikäli toimittajan yleinen kampanjatarjous on edullisempi kuin
sopimushinta, voi tilaaja hyödyntää kampanjatarjouksen. Toimittajan
tulee aina myös tarjota Tilaajalle edullisempaa kampanjahintaa.

Tarjouksen tulee olla yksiselitteinen ja selkeä siten, ettei tulkinnanvaraisuuksia synny. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia,
tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.
Tarjoajalla ei ole oikeutta saada ostajalta korvausta tarjouksen
tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös
lähetetään. Ellei sähköpostiosoitetta ole erikseen ilmoitettu, lähetetään
hankintapäätös sähköpostiosoitteeseen, josta tarjous on lähetetty.

9 Tarjousten käsittely ja valintaperuste
Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden
tarjousten, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat
tarjouspyynnön mukaisia, kesken. Valintaperusteena osakokonaisuuksittain on hinnaltaan halvin tarjouspyynnön ehdot täyttävä tarjous.
Perusteluna halvimman hinnan käyttämiselle valintaperusteena on
edellytetyn laadun toteutuminen tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen
toteutumisen kautta.
Ostaja voi jättää hyväksymättä tarjoukset, joiden hintataso on liian
korkea.
Tarjousten käsittely etenee seuraavasti:
1. Tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden
tarkistaminen. Osakokonaisuuksittain tehtävään hintavertailuun
etenevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajan kelpoisuudelle
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, ja jotka ovat tarjouspyynnön
mukaisia.
2. Hintavertailu osakokonaisuuksittain.

10 Toimitusehto
Tuotteet on toimitettava rahtivapaasti käyttökuntoisina tilaajan tilauksen
yhteydessä ilmoittamaan tilaan. Toimittajan on lisäksi tehtävä tarvittavat
kiinteistön ja irtaimiston suojaukset. Toimittajan on huolehdittava
kustannuksellaan pakkausjätteiden pois kuljettaminen.
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Toimittaja vastaa kuljetusvakuutuksista ja kuljetuksen aikana
tapahtuneista mahdollisista vaurioista ja vahingoista. Toimitusehtoina
noudatetaan Finnterms, Pöytyän kunta/Riihikosken yhtenäiskoulu, TOP
2001 -ehtoja.
Tuotteiden toimituslistan tulee sisältää tiedot toimitetuista tuotteista ja
näiden määristä. Toimituslistaa käytetään tarkistuslistana vastaanottotarkastuksessa, ja se liitetään tarkastuspöytäkirjaan.
Kaikki tuotteiden toimittamiseen liittyvät palvelut on toimitettava suomen
kielellä.

11 Toimitusaika
Hankittavat tuotteet on toimitettava seuraavasti:
1) 28.6.2019 mennessä tilatut tuotteet toimitetaan 1.-7.8.2019 välisenä
aikana.
2) 28.6.2019 jälkeen tilatut tuotteet toimitetaan kolmen viikon sisällä
tilauksesta.
Tuotteet tulee toimittaa edellä mainittuina ajankohtina käyttökuntoon
asennettuina ja käyttövalmiina. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu
edellytettyihin toimitusaikoihin. Tuotteiden tarkempi toimitusajankohta
edellä mainituilla aikaväleillä sekä toimituksen yhteyshenkilö sovitaan
tilauksen yhteydessä.
Toimituksen tai sen osan viivästyessä tarjouspyynnössä edellytetystä
peritään viivästyksestä viivästyssakkoa 10 % kyseisen toimituserän
arvonlisäverottomasta hinnasta jokaiselta alkavalta viivästysviikolta.
Viivästyssakko vähennetään toimituserän laskun arvonlisäverottomasta
loppusummasta.

12 Takuuaika ja takuun laajuus
Takuuajan ja takuun laajuuden on oltava JYSE 2014 tavarat -ehdot
huhtikuu 2017 –sopimusehtojen kohdan 11 mukainen.

13 Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2019 saakka.

14 Sopimusehdot
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja /
JYSE 2014 tavarat -ehdot huhtikuu 2017 ja JYSE 2014 palvelut –ehdot
huhtikuu 2017, ellei tarjouspyynnössä toisin mainita.
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15 Laskutus ja maksuehdot
Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto laskun
päiväyksestä. Laskutuslisää ei hyväksytä. Viivästyskorko on korkolain
mukainen.
Kun tuotteet on hyväksytysti vastaanotettu, lähetetään lasku Pöytyän
kunnan internet-sivuilla www.poytya.fi ilmoitettuun verkkolaskutusosoitteeseen. Viitteenä ”Riihikosken yhtenäiskoulun oppimis- ja
opetusvälineet 2019”.

16 Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 621/1999 mukaisesti. Tarjoukset ja muut
julkista hankintaa koskevat asiakirjat tulevat lain 7.2 §:n mukaan laissa
asetetut edellytykset huomioiden julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty.
Tarjoajilla kuitenkin on asianosaisina oikeus saada tieto asiakirjoista lain
11 §:n mukaisesti.
Tarjouksiin ei tule liittää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta
luottamuksellista tietoa. Tarjoushinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.
Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

17 Hankintapäätöksestä tiedottaminen ja hankintasopimus
Hankintapäätös lähetetään sähköpostitse tiedoksi kaikille tarjouksen
tehneille. Päätökseen liitetään tarjousten vertailu, hankintayksikön
yhteystiedot sekä valitusosoitus ja oikaisuohjeet. Tarjouksessa tulee
ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään. Ellei
sähköpostiosoitetta ole erikseen ilmoitettu, lähetetään hankintapäätös
sähköpostiosoitteeseen, josta tarjous on lähetetty.
Hankintasopimus tarjouskilpailun voittajan ja ostajan kesken
allekirjoitetaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat
saaneet tai heidän katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi.

18 Yhteydenpito ja lisätiedot tarjouskilpailun aikana
Mahdolliset tarjouskilpailua koskevat kysymykset tulee esittää suomen
kielellä sähköpostitse osoitteeseen tarjouskysymykset@poytya.fi
keskiviikkoon 13.2.2019 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.
Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: Kysymykset Riihikosken
yhtenäiskoulun oppimis- ja opetusvälineiden hankintaan. Esitetyistä
kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksissa laadittu yhteenveto on
luettavissa
keskiviikkoon
20.2.2019
mennessä
osoitteessa
www.poytya.fi. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista
muutoksista tarjouspyyntöön.
Tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ei muihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin vastata.
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19 Tarjousten jättäminen
Tarjoukset liitteineen tulee antaa tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyviä
lomakkeita (4 lomaketta, kaikki täytettävä ja sisällytettävä tarjoukseen)
käyttäen
sähköpostitse
osoitteeseen
tarjouskilpailut@poytya.fi
keskiviikkoon 27.2.2019 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.
Sähköpostin otsikkona tulee käyttää:
”RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULUN OPPIMIS- JA OPETUSVÄLINETARJOUS”.
Tarjouspyyntöasiakirjat sekä tarjouslomakkeet ovat saatavissa internetosoitteesta www.poytya.fi.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

20 Tarjouspyynnön liitteet
Tarjouslomakkeet (4 kpl)
Hankintasopimuspohja
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