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TARJOUSPYYNTÖ JARDno-2019-1510
Biologian ja maantiedon opetusvälineistön ensivarustus Kinnarin
koululle
1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö
Virallinen nimi

Järvenpään kaupunki

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0126541-4

Postiosoite

Hallintokatu 2

Postitoimipaikka

Järvenpää

Postinumero

04400

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Minna Ranki

Puhelin

+358 927191

Sähköpostiosoite

hankintapalvelut@jarvenpaa.fi

Faksi

+358 927192577

NUTS-koodi

Järvenpää K186

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.jarvenpaa.fi

2. Hankinnan kohde
Hankinnan nimi
Biologian ja maantiedon opetusvälineistön ensivarustus Kinnarin koululle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
JARDno-2019-1510
Hankinnan kuvaus
Hankinnan kohteena on Kinnarin yhteinäisen peruskoulun biologian ja maantiedon luokkien
opetusvälineistön ensivarustus.
Kinnarin koulu on yhtenäinen peruskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa toimii myös
kolme (3) esikoulun ryhmää yhteistyössä 1. ja 2. luokan kanssa.
Kinnarin koulun sijaitsee osoitteessa Koulukuja 3, 04430 Järvenpää.
Yhtenäiskoulu valmistuu suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2019 ja toiminta alkaa
elokuussa 2019.
Tarjouspyynnöllä pyydämme tarjouksia biologian ja maantiedon luokkien ensivarustuksesta
tarjouspyynnön liitteellä olevista tuotteista.
Kilpailutuksen tarkoituksena on puitejärjestelyn solmiminen yhden-kolmen (1-3)
toimittajan kanssa kattavan opetusvälineiden tarjonnan saamiseksi.
Kaupunki ei sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii tuotteita tarpeen
mukaan.
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Hankinnan voimassaoloaika
17.06.2019 - 31.12.2019
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Ei

3. Hankintamenettely
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset kohderyhmittäin sallittu
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
03.06.2019 klo 12:00
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2019 saakka.

4. Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
JARDno-2019-1510
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 22.05.2019 12:00 mennessä
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä
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5. Soveltuvuusvaatimukset
Lisätietoa
Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä
taulukkoon tarjoaja vakuuttaa täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tulee tarvittaessa ladata
pyydetyt liitteet osana tarjoustaan. Selvityksiä ei toimiteta tarjouksen liitteeksi ellei erikseen
mainita. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä ja todistuksia, jotka joko on pyydetty liittämään
tarjoukseen tai on erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan
tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena.
Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki selvitykset hankintamenettelyn kestäessä ja
valittujen palveluntuottajien osalta myös ennen lopullista hankintapäätöstä, ennen sopimuksen
allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana.
Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Selvitykset voidaan myös korvata Suomen TilaajavastuuOy:n Luotettava kumppani -raportilla
(www.tilaajavastuu.fi) tai vastaavan palvelun kautta saatavalla aineistolla.
Vaatimukset ja ehdot koskevat myös tarjoajan mahdollista alihankkijaa siltä osin kuin
alihankkija on vaatimuksissa mainittu.
Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta.

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Lisätietoa

Tarjoajan tiedot
Virallinen nimi

Syötettävä

Tarjoajan Y-tunnus/ ALVnumero

Syötettävä

Tarjoajan osoite

Syötettävä

Tarjoajan puhelinnumero

Syötettävä

Yhteyshenkilön nimi

Syötettävä

Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Syötettävä

Tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut
viranomaistodistukset ja -selvitykset vain siltä
tarjoajalta, joka näyttää alustavan
tarjousvertailun mukaan voittavan
tarjouskilpailun ennen sopimuksen
allekirjoittamista. Mikäli tarjoajan tiedot ovat
saatavissa tilaajavastuu.fi -palvelusta,
hankintayksikkö ei pyydä tarjoajaa
toimittamaan ko. selvityksiä ja todistuksia.

Tilaaja tarkistaa
tilaajavastuulain edellytysten
osalta kelpoisuuden
täyttymisen Tilaajavastuu.fipalvelusta. Tarjoaja valitse
vastausvaihtoehdon
(ryhmittymänä tarjottaessa
kaikki ryhmittymän jäsenet).

Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi palveluun
Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään
Tilaajavastuu.fi -palveluun ennen
sopimuskauden alkua.
Tarjoaja ei voi rekisteröityä, mutta sitoutuu
toimittamaan selvitykset vaaditun mukaisesti.
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Tarjoajan on oltava merkitty
alla mainittuihin rekistereihin
ennen hankintapäätöksen
tekemistä, mikäli tarjoajan
kotipaikan lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä.
Nämä vaatimukset ovat
voimassa myös
sopimuskauden ajan.

Kyllä

Ammatti- tai kaupparekisteri,
ennakkoperintärekisteri ja
arvonlisäverollisten rekisteri

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se kuuluu kyseisiin
rekistereihin tai vastaaviin ulkomaalaisiin
rekistereihin, jos tarjoajan sijoittumismaan
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä ja ne
ovat voimassa sopimuskauden ajan.

Työnantajarekisteri
Onko tarjoaja työnantaja?
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Mikäli tarjoaja on työnantaja, tähän on
vastattava "kyllä".
Kyllä
Ei

Valittava

Työlainsäädäntö ja
työsopimusehdot

Mikäli tarjoaja on työnantaja, tähän valittava
"kyllä". Tarjoaja vakuuttaa, että se vastaa koko
sopimuskauden ajan kaikista työ- ja
sosiaalilainsäädännön sekä mahdollisen
työsopimuksen edellyttämistä vaateista ja
velvoitteista, ja että se noudattaa
hankintasopimukseen liittyvistä työsuhteissa
vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja,
joita Suomen lain ja
työehtosopimusmääräysten mukaan on
noudatettava samanlaatuisessa työssä.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Mikäli tarjoaja on työnantaja, tähän valittava
"kyllä". Tarjoaja vakuuttaa, että se vastaa koko
sopimuskauden ajan siitä, että se on
järjestänyt vähintään lakisääteisen
työterveyshuollon.

Vakuutukset

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on voimassa
kaikki lakisääteiset toiminnassa tarvittavat
vakuutukset ja ne ovat voimassa
sopimuskauden ajan.

Toiminnan vastuuvakuutus

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on koko
sopimuskauden ajan voimassa oleva
toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä
hankinnassa tilaajalle tai kolmannelle
henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat
vahingon.

Kyllä

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja
sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle
selvityksiä hankintamenettelyn ja
sopimuskauden aikana.

Luottotiedot ja taloudellinen
tilanne
Tarjoajan taloudellisten
edellytysten on oltava
hankinnan kokoon ja laatuun
nähden riittävät. Tätä
ominaisuutta arvioidaan
tarjoajan vakavaraisuudesta,
maksukykyisyydestä,
kannattavuudesta ja
luottokelpoisuudesta saatujen
tietojen perusteella. Tarjoajan
taloudellinen tilanne on oltava
sellainen, ettei sillä ole
maksuhäiriöitä.
Muiden osapuolten
voimavaroihin vetoaminen
Tarjoaja voi käyttää hankinnan
toteuttamiseen muiden
tahojen voimavaroja
riippumatta niiden välisten
suhteiden oikeudellisesta
luonteesta, mutta tarjoajan on
osoitettava näyttö näiden
voimavarojen
käytettävyydestä.
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Ryhmittymänä tarjoaminen
Jättääkö tarjoaja tarjouksen
yhdessä toisen/toisten
toimijoiden kanssa?

Ei
Kyllä

Jos vastasitte edelliseen
kysymykseen ” kyllä ”,
nimetkää ryhmittymän jäsenet
ja antakaa heidän
tunnistetiedot (esim. y- tunnus
tai muut yhteystiedot).

Tarjoaja nimeää ladattavan tiedosto
"Ryhmittymän jäsenet". Tiedosto oltava
tallennettuna pdf-muotoon.

Mikäli tarjoaja tarjoaa
ryhmittymänä, on tähän
vastattava "kyllä". Tarjoaja
vakuuttaa, että ryhmittymään
nimeämänsä toimijat asettavat
vaadittavat voimavarat
tarjoajan käyttöön hankinnan
toteuttamiseksi.

Mikäli tarjoaja antaa tarjouksen ryhmitymänä.
On tarjoaja sitouduttava toimittamaan
hankintayksikölle (tilaajalle) ennen
hankintasopimuksen allekirjoittamista ja/tai
sopimuskaudella selvityksen niistä
sopimuksista ja sitoumuksista, jotka
ryhmittymään nimetyt toimijat ovat keskenään
tehneet ja jotka osoittavat tarjouspyynnössä
vaadittujen voimavarojen olevan hankinnassa
käytettävissä.

Se, mikä tässä
tarjouspyynnössä ja sen
liitteissä koskee tarjoajaa,
koskee myös tarjoajana olevaa
ryhmittymää. Sopimuksen
tekeminen ryhmittymän kanssa
edellyttää ryhmittymään
kuuluvien yritysten
yhteisvastuullista sitoutumista
sopimuksen velvoitteisiin ja
vastuisiin.

Mikäli tarjoaja antaa tarjouksen ryhmittymänä
on tähän valittava kyllä.

Alihankinta
Käyttääkö tarjoaja sopimuksen
aikana alihankintaa?

Kyllä
Ei

Valittava

Tarjoaja voi toteuttaa osan
tarjouksen kohteesta
alihankintana. Tarjoaja vastaa
alihankkijan työstä kuten
omastaan. Alihankkijan tulee
täyttää tässä tarjouspyynnössä
tarjoajan soveltuvuudelle
asetetut vaatimukset
mahdolliset muut vaatimukset
siltä osin kuin vaatimukset
koskevat alihankkijan osuutta
hankittavan palvelun
toteuttamisessa.

Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava
ennen sopimuksen allekirjoittamista suoraan
hankinnan toteuttamiseen osallistuvista
alihankkijoista vastaavat todistukset ja
selvitykset kuin tarjoajalta on vaadittu. Mikäli
tarjoaja käyttää alihankintaa, on tähän valittava
kyllä.

Mikäli tarjoaja käyttää
alihankintaa on tarjoajan
liitettävä selvitys siitä, minkä
osa sopimuksesta annetaan
alihankintana kolmannelle
taholle sekä annettava kuvaus
alihankkijan osuudesta.

Tarjoaja lataa tiedoston, jossa on
alihankkijan/joiden nimi- ja yhteystiedot. Nimeä
tiedoston "Alihankkijat". Tiedosto on tallennettu
pdf-muodossa.

Muut ehdot
Tarjoushinnat ovat
arvonlisäverottomia (0 %)
tarjoushintoja.

Kyllä

6. Hankinnan kohteen kriteerit
Biologian ja maantiedon
opetusvälineistö
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Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Tarjoaja täyttää ja lataa tähän
tarjouspyynnön Tarjousliitteen
Biologia ja Maantieto

Ladattava

Maksimi- Maksimivaatimus pisteet
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Pisteiden laskentatapa

Yleiset kriteerit/tiedot
MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet
Tarjoushinnat ovat
arvonlisäverottomia (0 %)
tarjoushintoja.

Kyllä

Tarjoaja tarjoaa vähintään 80
% tuoteryhmän vaadituista
tuotteista. Kussakin
osakokonaisuudessa tyhjäksi
jätetyn rivin vertailuhintana
käytetään kalleimman
tarjouksen ko. kohdan hintaa

Kyllä

Tarjoajan alennusprosentti
tuotekuvaston hinnastosta.

Syötettävä

Tarjoaja lataa tähän
tuotekuvaston, jossa on
tarjottavat tuotteet sekä
hinnasto. Nimeä liite "Biologia
ja Kemia"

Ladattava

Tarjoajan alennusprosentti
tuotekuvaston hinnastosta

Syötettävä

Kaikki tarjotut tuotteet
soveltuvat opetuskäyttöön ja
ne ovat toimintavarmoja,
laadukkaita ja turvallisia.

Kyllä

Tuotteet ja välineet ovat
keskenään yhteensopivia

Kyllä

Pisteiden laskentatapa

Toimitusaika
Tarjoajan varastotuotteiden
toimitusaika (= tilauksesta
perillä toimitukseen)

pv

5
Syötettävä

Toimitusehto TOP Järvenpää
Kinnarin koulu (Finterms
2001)

Kyllä

Tilattujen tuotteiden toimitus
klo 8-16 välisenä aikana.

Kyllä

Tuotteet tulee toimittaa sisälle
kiinteistön tiloihin niille
osoitetuille paikoille
luokkatiloihin/luokkatilojen
varastoihin sellaisissa
pakkauksissa, että ne ovat
ilman apuvälineitä
liikuteltavissa.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan
tuotteet viikolla 31-32.
Tarkempi toimitusajankohta
sovitaan valitun toimittajan
kanssa erikseen.

Kyllä

Takuu
Tarjottujen tuotteiden
takuuaika

kk

24
Syötettävä

Tuotteilla tässä kohdassa
tarkoitetaan tarjousliitteen
rivejä 3-8 ja 64-65.
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Tarjoa lataa tähän selvityksen
tuotteiden takuuajoista

Ladattava

Tuotteiden takuu kattaa
tuotteen materiaalivirheet,
valmistusvirheet ja
toiminnalliset virheet

Kyllä
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Varaosat
Tuoterivien (3-8) ja (64-65)
tuotteille on saatavilla
varaosia 10 vuotta takuuajan
päättymisen jälkeen.

Kyllä

Tilaus- / Asiakaspalvelu
Tarjoajalla on käytössä
maksuton asiakaspalvelu.

Kyllä

Tarjoajan asiakaspalvelu
palvelee arkisin klo 8-16
välisenä aikana.

Kyllä

Tarjoaja nimeää
suomenkielisen
yhteyshenkilön

Kyllä

Tarjoajalla on tuotteiden
sähköinen tilausjärjestelmä

Kyllä

Tilaus vahvistetaan tilaajalle
kirjallisesti

Kyllä

Tarjoaja on vastuussa
tuotteisiin tarvittavasta
perehdytyksestä ja
tarvittaessa sopii tilaajan
kanssa ennen tilauksen
toimittamista perehdytyksen
toteuttamisesta.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy
tarjouspyynnön ja sen liitteet
sitoumuksitta varauksitta.

Kyllä

Yleiset pisteet yhteensä
Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 0.00

7. Muut tiedot
Muut asiat
Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä
muulle kielelle. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt
selvitykset annetaan suomen kielellä.
Tarjottujen palvelujen tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia. Tarjoaja vastaa
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous
hylätään.
Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon.
Laskutus ja maksuehto
Maksuaika 30 pv laskun saapumisesta
Hylkäämisperusteet
Tarjoaja, joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta.
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Liitetiedostot
Tarjouslomake Bi-Ma Kinnari.xlsx
Sopimusluonnos_Biologian_ja_maantiedon_opetusvalineiston_ensivarustus_Kinnarin_
koululle_.pdf
JYSE 2014 TAVARAT.pdf
Linkit

9. Allekirjoittajat
Arja Korhonen, perusopetusjohtaja
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