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Janakkalan kunta  
Kunnanvirasto Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 

Juttilantie 1  kirjaamo@janakkala.fi 

14200 Turenki www.janakkala.fi  

Turengin liikuntahallin kuntosalilaitteiden  
hankinta  
 

Janakkalan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjousta Turengin liikuntahallin kuntosalin 
crosstrainerista ja juoksumatosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 

 

Tarjouksen kohde 
 

Tarjouspyyntö koskee Janakkalan kunnassa sijaitsevan Turengin liikuntahallin 
kuntosaliin hankittavaa crosstraineria ja juoksumattoa. Kuntosalin kalustuksen tulee 
palvella erilaisia käyttäjiä, kuten erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, koululaisia, 
ikäihmisiä ja muita kuntoilijoita. Laitteet hankitaan samalta toimittajalta. 

 

Hankintamenettely 
 

Hankintailmoitus julkaistaan Janakkalan kunnan internetsivuilla 14.10.2020. 
 
Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään 
oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus 
keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos 
ostajan käytössä olevat varat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus 
keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole 
mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on 
tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan 
tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. 

 

Hankittavat laitteet  
 

Hankittavat laitteet ovat crosstrainer ja juoksumatto. 
 
Laitteista tulee tarjouksessa ilmoittaa yksikköhinta ja tekniset tiedot sekä asennus- ja 
toimituskulut.  

 

Laitteilta edellytettävät ehdottomat vaatimukset 
 
Tarjoajan myymien tuotteiden on oltava laadukkaita ja kestäviä ja niiden on 
sovelluttava siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Laitteiden tulee 
kaikilta osin olla julkiseen käyttöön sopivia ja täytettävä kaikilta osin Suomessa 
voimassa olevat rakennetta, varusteita ja turvallisuutta koskevat määräykset. 
Materiaalien tulee olla kulutusta kestävää, likaa hylkivää, helposti puhdistettavia ja 
turvallisia. Laitteiden runkomateriaalien tulee olla tukevia ja kestäviä.  
 
Tarjouksen liitteenä tulee olla esite tai kuvaus laitteiden teknisistä ja toiminnallisista 
ominaispiirteistä, kuvaus tuki- ja lisäpalveluista sekä tarjottavien tuotteiden kuvallinen 
esite sekä yksikköhinnat.  
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Laitteiden ja välineiden koko tuotantoketjun on oltava läpinäkyvää ja tuotteet 
valmistettu eettisesti, EN 957 standardin mukaisesti ja tuotanto suoritettu ihmisiä ja 
ympäristöä kunnioittaen käyttämättä lapsityövoimaa. Tuotteet eivät saa sisältää 
flataatteja tai muita myrkyllisiksi luokiteltuja aineita tai materiaaleja.  

 

Takuuaika ja varaosien saatavuus 
 

Laitteiden vähimmäistakuuajat: runkotakuu vähintään 5 vuotta ja muut osat 2 vuotta. 
Takuu alkaa, kun kokonaistoimitus on hyväksytty. Takuuehdot ja takuun piiriin 
kuuluvat osat on ilmoitettava selvästi rajoituksineen. Takuu- ja huoltoasiointiin tulee 
olla nimetty vastuuhenkilö ja yhteydenpitokanavana vähintään puhelin ja sähköposti. 
Henkilön nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan viimeistään sopimuksentekovaiheessa. 
Varaosia on oltava saatavilla ja niiden toimitusaika tilauksesta tulee olla lyhyt.  
 
Tarjoajalla tai sen päämiehellä on oltava suomenkielinen puhelin sekä puhelimitse 
että sähköpostitse tavoitettavissa oleva asiakaspalvelu, tekninen tuki- ja 
huoltopalvelu, jotka ovat tavoitettavissa vähintään arkisin klo 8:00-16:00 välisenä 
aikana suomen aikaa pois lukien Suomen kalenterin vuoden arkipyhät. Vikailmoitus 
tulee kuitata vastaanotetuksi ja asiakkaalle tulee informoida vian korjauksen 
etenemisestä 24 tunnin kuluessa.  
 
Toimittajaksi valitun tulee järjestää riittävä perehdytys laitteiden toiminnoista ja 
ominaisuuksista tilaajan edustajille. 
 
Tarjoajalla tulee olla systemaattinen kirjattu toimintatapa valitusten sekä 
reklamaatioiden vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja korjaavien toimenpiteiden 
suorittamisesta. Reklamaatiot on hoidettava viivytyksettä. 
 
Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. 

 

Tilausta ja toimitusta koskevat ehdot 
 
Kokonaisuudessaan laitteiden tulee olla toimitettuina ja asennettuna 
viimeistään 31.12.2020. 
 
Toimitusehto: toimitus Janakkalan kuntaan Turengin liikuntahallille (kuntosali) 
käyttökuntoon asennettuna ja testattuna sekä pakkausjätteet pois kuljetettuna. 
Laitteiden asennuksen yhteydessä tarjoaja testaa niiden toimimisen yhdessä tilaajan 
kanssa.  
 
Vakuutukset: myyjä vastaa vakuutuksista, kunnes tuotteet on hyväksytysti 
vastaanotettu. 

 
Mikäli toimitus viivästyy, maksaa tarjoaja viivästyssanktiota tilaajalle tarjouksen 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta 5 % jokaiselta alkavalta viivästyneeltä 
viikolta. Viivästyssanktio on korkeintaan 30 % tarjouksen arvonlisäverottomasta 
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kokonaishinnasta. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan, mikäli viivästys on 
enemmän kuin neljä viikkoa. Viivästyssanktio koskee myös laitteen puutteellista 
toimintaa ja näissä tapauksissa viivästyssanktiota aletaan soveltaa jokaiselta 
alkavalta viikolta sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut laitteen puutteellisesta 
toiminnasta. 

 

Laskutus ja maksuehto 
 

Laskutus verkkolaskuna. 
 
Maksuehto on 21 päivää netto hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. Erillisiä 
laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. 

 

Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjouskilpailun voittajalta tullaan pyytämään seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta 
koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava 
selvitys näistä: 

selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin 

kaupparekisteriote 
todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että verovelkaa 

koskeva maksusuunnitelma on tehty 
todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
todistus työterveyshuollon järjestämisestä 
todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 
selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

 

Tarjouskilpailun voittajan tulee esittää edellä mainitut asiakirjat hyväksytysti viikon 
kuluessa selvitysten pyytämisestä. Tilaajavastuulain mukaiset tiedot eivät saa olla 
kolmea (3) kuukautta vanhempia. Edellä mainitun listan tiedot voidaan korvata 
vastuugroup.fi:n Luotettava Kumppani-selvityksellä. 
 
Mikäli toimitetuissa tiedoissa on joltain osin häiriömerkintä, muu puute tai tietoja ei ole 
kokonaan tai osittain saatavilla Luotettava Kumppani –raportin kautta, sitoutuu 
urakoitsija toimittamaan viipymättä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. 
 
Tarjoajan on tarjouksessa mainittava mahdolliset aliurakoitsijat. Tarjouskilpailun 
voittajaa pyydetään esittämään myös aliurakoitsijoiden kelpoisuutta osoittavat em. 
asiakirjat ennen hankintapäätöksen tekoa.  

 

Tarjoushinta 
 
Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti. Kummastakin välineestä tulee 
ilmoittaa yksikköhinta sekä välineistön yhteenlaskettu kokonaishinta asennuksineen 
ja toimituskuluineen. Kaikki tarjottavat hinnat on esitettävä muodossa alv 0%. Muita 
erillisiä kuluja ei hyväksytä. 
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Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoushinnat tulee ilmoittaa 
pyydetyllä tavalla. Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä. Tarjoajan omat 
liitteet voivat olla englannin kielellä. 
 
Tarjousten vastaanottamisen määräaika on 06.11.2020 klo 12:00 mennessä.  
 
Kirjalliset tarjoukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen 
leila.grondahl@janakkala.fi tai vaihtoehtoisesti seuraavaan osoitteeseen: 
 
Janakkalan kunta 
Kirjaamo 
Juttilantie 1 
14200 Turenki 

 
Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkintä ”Tarjous Turengin liikuntahallin 
kuntosalilaitteet” 
 

Valintaperusteet 
 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus perusteenaan halvin hinta. 
 
Hankintayksikkö on ottanut laadun huomioon hankinnan kuvauksessa ja 
asettamissaan ehdottomissa vaatimuksissa. 

 

Tarjouksen käsittelyvaiheet 
 

Tarjoukset käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 
 

1. Myöhästyneiden tarjousten toteaminen ja hylkääminen 
2. Toimittajia ja tarjouksia koskevien ehdottomien vaatimusten täyttymisen 

tarkistaminen 
3. Tarjousten vertailu 
4. Mahdollinen hankintaneuvottelu sopimuksen yksityiskohtien täsmentämiseksi 
5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 
6. Hankintasopimuksen tekeminen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi 

 

Tarjouksen hylkääminen 
 

Toimeksiantajalla on oikeus hylätä ne toimittajat, jotka eivät täytä julkisista 
hankinnoista annetun lain sisältämiä ehdottomia valintakriteereitä. Tarjous hylätään, 
ellei se täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia tai se on muutoin 
tarjouspyynnön vastainen. Myöhästyneenä saapunut tarjous hylätään. 
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Mikäli tilaaja hylkää kaikki tarjoukset johtuen tämän tarjouspyynnön 
Hankintamenettely-kohdassa ilmoitetusta syystä, ei tarjoajille synny tässä oikeutta 
taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin. 

 

Tarjouksen voimassaoloaika 
 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä 
vastaanottopäivästä. 
 

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 
 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  

1. Sopimus  
2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen  
3. JYSE 2014 Tavarat (huhtikuu 2017 versio)  
4. Tarjous liitteineen  

 

Tarjousten ja asiakirjojen julkisuus 
 

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) § 138. Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi 
liike- ja ammattisalaisuudet ja erottaa nämä aineistot selvästi muusta aineistosta 
tarjouksessa. Vertailuhinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. 

 

Lisätietoja 
 

Hankintaan liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää sähköpostitse 
21.10.2020 klo 12.00 saakka. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: 
leila.grondahl@janakkala.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”Lisätietopyyntö 
Turengin liikuntahallin kuntosalilaitteet”. 
 
Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Janakkalan kunnan 
internetsivuilla osoitteessa https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-
hankinnat/ viimeistään 23.10.2020. 
 
Tilaaja pyytää tarjoajia huomioimaan, että kaikki mahdolliset lisätiedot, vastaukset 
esitettyihin kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet julkaistaan edellä mainituilla 
internetsivuilla ja nämä tulee huomioida tarjouksessa. 

 

Janakkalassa lokakuun 13. päivänä 2020 
 
 
Leila Grpöndahl 
vs. liikuntapäällikkö   
Janakkalan kunta   

mailto:leila.grondahl@janakkala.fi
https://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-hankinnat/
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