TARJOUSPYYNTÖ
3.10.2013

Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa:
Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys.
1 Yleistä taustaa
Sastamalan koulutuskuntayhtymän johtamassa ja yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa
rahoittamassa luonnonkuitukomposiittihankkeessa hyödynnetään lähellä
kasvatettavia raaka-aineita ja kehitetään menetelmiä ja prosesseja eri kuitulajikkeita,
kuten olkea, pellavaa ja hamppua käyttävän luonnonkuitukomposiitin taloudellisesti
kannattavaan valmistukseen. Tavoitteena on luoda muoviteollisuudelle uusia
komposiittimateriaaleja korvaamaan perinteisiä.
1.2 Hankkeen toteuttaja
Sastamalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa hankkeen Pirkanmaan liiton hallinnoiman
Vipuvoimaa EU:lta -ohjelman puitteissa.
1.3 Hankkeen rahoittaja
Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan
koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.
2 Hankinta
2.1 Lähtötiedot
Eristettävä vesisäiliö on sijoitettu Sastamalaan Nokiankatu 1:ssä sijaitsevaan
Teknikum Oy:n omistamaan tilaan. Säiliö on tilavuudeltaan noin 30 m3 ja
materiaaliltaan ruostumatonta terästä. Säiliön halkaisija on noin 3,8 m ja korkeus 3 m.
Säiliössä on erikokoisia yhteitä. Säiliössä tullaan käyttämään max. 70 °C vettä.
2.2 Lämpöeristys
Säiliö lämpöeristetään ruiskuttamalla kauttaaltaan sen ulkopintaan vähintään 10 cm
vahvuinen polyuretaanikerros. Osa säiliön yhteistä tulee suojata eristämisen aikana
siten, että ne eivät jää polyuretaanin alle, osa voidaan jättää eristeen sisään.
Suojattavat yhteet sovitaan ja merkitään ennen työn aloittamista. Säiliön ympäristö
tulee suojata tarpeelliselta alueelta ennen eristämisen aloittamista.
2.3 Aikataulu
Sovitaan erikseen, työn aloitus kuitenkin viimeistään viikolla 45/2013.

3 Tarjoaja
3.1 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdottomat vaatimukset
Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset
hankinnan suorittamiseen.
Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin.
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
3.2 Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ehdottomat vaatimukset
Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta.
3.3 Tarjoukseen liitettävät selvitykset
1. Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
2. Työeläkekassan / eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
3. Kaupparekisteriote
4. Selvitys ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä
5. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen
jättöpäivästä laskettuna. Mikäli toimintaansa aloittavilla tarjoajilla ei ole vielä kaikkia
edellä mainittuja todistuksia saatavissa, tulee ne toimittaa viimeistään ennen mahdollisen
toimituksen alkua.
Käyttämiensä alihankkijoiden vastaavien vaatimustenmukaisuuksien täyttymisistä on
vastuussa toimitussopimuksen allekirjoittanut yritys.
Selvitykseksi hyväksytään myös www.tilaajavastuu.fi -palvelusta tulostettu ote.
Kelvollisia ovat tarjoajan toimittamat, aiempiin tarjouskilpailuihin liittyvät selvitykset, mikäli
ne eivät ole kolmea kuukautta vanhempia.
4 Tarjous
4.1 Tarjoukseen liitettävät selvitykset
Kohdan 3.3 mukaiset tarjoajaan liittyvät selvitykset. Mahdollisten alihankkijoiden tiedot
(nimi, y-tunnus)

4.2 Tarjouksen sisältö ja rakenne
Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjottavat palvelut, niiden hinta kokonaishinnoiteltuna.
Tarjouksesta tulee selvitä myös, mitä siihen ei mahdollisesti kuulu eli mitä tilaaja joutuu
hankkimaan muualta.
Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen sekä hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan
tarjoajaa sitova. Sastamalan koulutuskuntayhtymä ei maksa korvausta tarjouksen
tekemisestä. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Myös vaaditut liitteet on
toimitettava suomenkielisenä. Tarjous toimitetaan sähköisenä.
Tarjouksen jättäminen edellyttää katselmusta tai kohteen aiempaa tuntemista.
4.3 Kohteen hinnoittelu
Hinnat ilmoitetaan lopullisena hintana, alv 0 %. Tarjouksesta tulee ilmetä palvelun
laajuus ja muoto sekä kokonaishinta ja maksuehto hyväksytyille toimituksen osille.
Toimitusehto on vapaasti Sastamalassa.
4.4 Laskutus
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
16801276
PL 861
00019 SSC
Viite: Luonnonkuitukomposiittihanke / Esko Järvinen
Hinnat ilmoitetaan lopullisena hintana, alv 0 %.
Laskuihin tulee olla merkittynä tilaaja ja tiedot tilauksesta
4.5 Maksaminen
Toimitus voidaan laskuttaa loppuun, kun tilaajan edustaja on tarkastanut työt ja
ottanut ne hyväksytysti vastaan.
4.6 Maksuehto
Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä.
Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.

5 Tarjoajan valinta
5.1 Tarjousten käsittely
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan
kolmessa vaiheessa:




Tarjoajien kelpoisuus liitedokumenttien perusteella
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi
Tarjousten vertailu

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

5.2 Tarjouksen kelpoisuuden tarkistaminen
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä.
Palvelun hankkija hylkää tarjouksen,
 joka ei ole tarjouspyynnön mukainen tai on muutoin oleellisesti puutteellinen
 jossa on lisäehtoja
 joka on tarjouspyynnön ja/tai sen perusteena olevan ohjeistuksen vastainen
 joka on myöhästynyt
Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista.
5.3 Valintaperuste
Valintaperusteena on valintakriteerit täyttävän tarjouksen hinta.

6 Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset pyydämme toimittamaan seuraavasti:
11.10.2013 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen esko.jarvinen@sasky.fi
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050 590 0480.
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