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Tarjouspyyntö
14.9.2016
PIKKUBUSSIN HANKINTA
Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetyn pikkubussin hankinnasta
tämän tarjouspyynnön mukaisesti.
1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE
Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1,
Hankinnan kohteen kuvaus.
2. HANKINTAMENETTELY
Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan
lakia julkisista hankinnoista (348/2007), lakia täydentävää asetusta (614/2007) sekä
julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014). Hankintamenettely on avoin.
Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi
sekä WinNovan internet-sivuilla www.winnova.fi/Hankinnat .
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä
tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi
hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain
tai kokonaan.
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Tarjoajalla tulee toimittaa hankintayksikölle tilaajavastuulain mukainen selvitys, jossa:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta
vastaavat tiedot;
3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka 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; ja
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.
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Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä
hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten
sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan
päätoimipaikka sijaitsee, (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.
Tämän selvityksen perusteella arvioidaan tarjoajan kelpoisuutta suoriutua hankinnan
kohteen toteuttamisesta.
4. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUTUKSEN AIKANA
Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä
kysymykset osoitteeseen jani.kujansuu@winnova.fi 23.9.2016 kello 12.00 mennessä.
Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”PIKKUBUSSI”. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun
takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.
Vastaukset
kysymyksiin
julkaistaan
internetsivuilla
osoitteessa
http://www.winnova.fi/hankinnat viimeistään 26.9.2016 kello 16.00. Tarjoajan tulee
käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää
hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

5. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot
tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

6. TARJOUKSEN LAATIMINEN
Tarjouksen on sisällettävä tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten
vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia
tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka
on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.
Tarjouksesta tulee käydä ilmi arvonlisäveroton käteiskaupan kokonaishinta,
toimituskulut, mahdollinen alennus ja arvonlisäverollinen kokonaishinta.
Tarjous annetaan suomen kielellä.

7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO
Hankintayksikölle osoitettu tarjous annetaan sähköpostitse viimeistään 29.9.2016
kello 12.00 osoitteeseen; minna.kangas@winnova.fi.
Sähköposti viestiin tulee merkitä ”PIKKUBUSSI”, sekä tarjoajan nimi ja yhteystiedot
on mainittava tarjouksessa.
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Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla
voimassa 31.10.2016 asti.

8. TARJOUSTEN KÄSITTELY
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten arviointi (hinta ja toiminnalliset ominaisuudet)

9. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA VERTAILU
Ensimmäisen ja toisen vaiheen läpäisseet tarjoukset otetaan mukaan kolmanteen
vaiheeseen.
Tarjousten valintaperuste on hinnaltaan edullisin ratkaisu.

11. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Raumalla 14.9.2016
Juha Vasama
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
PL 197
26101 RAUMA
044 455 7311
Juha.vasama@winnova.fi
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LIITE 1
Hankinnan kohteen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijakuljetusten käyttöön tarkoitettu pikkubussi.
- käytetyn pikkubussin vuosimalli 2013 tai nuorempi
- ajettujen kilometrien määrä max 70.000 km.
- moottoriteho vähintään 103 kW (140 hv)
- moottoritilavuus vähintään 2,0 l
- vaihteisto, manuaali
- vetokoukku
- sallittu perävaunun kokonaismassa, min. 2500 kg
- istuinpaikat vähintään 1+8, takaistuin irrotettavissa
- kahdet renkaat vantein
- polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastimella/kauko-ohjaimella
- ilmastointi
- keskuslukitus
- lämmitettävä kuljettajanistuin
- ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
- radio
- suomenkieliset ohjekirjat
- lämmitettävät sivupeilit
- sähköiset lasinnostimet etuovissa
- takaluukku, lämmitettävä takalasi
- takatilan lämpökenno ja puhallin
- teräsvanteinen varapyörä
- turvatyynyt
- turvavyön kiristimet etuistuimilla
- lattiamateriaali: kumimattoa ohjaamossa ja matkustamossa (irralliset käy, myös
takaosassa)
- lämpöeristelasit
- rekisteröitynä "pikkubussiksi" 1+8, B-ajokortti
- neliveto
- ESP-ajonvakautusjärjestelmä
- vakionopeussäädin

