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                                        Pyydämme tarjousta uudesta Vähikkälän koulun monitoimikaukalosta. 

 

1. EHDOTTOMAT TEKNISET VAATIMUKSET 

 

 Monitoimikaukalon koko noin 20m x 40m 

 Kaukalossa 2 pelaaja porttia. Porttien paikkaa voitava vaihtaa. 

 Huoltoportti  4 metriä leveä tulee kaukalon päähän. Huoltoportin pielissä 

portaattomasti säädettävät tukijalat 2 kpl tai muu tukeva rakenne. 

 Kaukalon laidan korkeus vähintään 1100 mm. 

 Kaukalon kaaren säde 7,65m talvikunnossapidon takia. 

 Potkulista keltainen HDPE muovia, UV- suojattu, Reunakaide UV –suojattu  sininen. 

 Kaukalon laita elementti valkoista muovia, HDPE, kuumasinkitty teräsrunko. 

 Kiinnitysniitit (ruostumatonta) terästä 

 Kaukalon tukijalka betonipainolla betonipainoja 2 kpl/ jalka, ei kaukalon  sisäpuolelle 

meneviä osia. 1 jalka /elementtiliitos 

 Monitoimikaukalo täytyy sisältää monitoimimaalit 3m*2m molempiin päihin sekä 

koripallo kesäkäyttöön (levy+ korirengas) molempiin päihin. Asennusohjeet mukana. 

 Helposti muunneltavat päätymaalien laitaelementit kesä- ja talvikäyttö, 2 kpl 

 Päätyverkot molemmissa päissä kuumasinkitty teräsrunko 

 2 kpl jääkiekkomaaleja talvikäyttöön koko 183x122 verkot mukana. 

 Monitoimikaukalon pelilattia sovelluttava ulkokäyttöön (rullakiekko, futis) ja talvella 

jääkentän jäähdytykseen jne.                                                                                                                                       

 Pelilattian materiaali oltava muovia esim polypropyleenia. Lattian väri vihreä. 

 Pelilattia helposti asennettava, korjaus paloja löytyy heti hyllystä. 

 Kentällä valmiit viivat jääkiekolle 

               

2. EHDOTTOMAT MUUT VAATIMUKSET 

 

 Tarjouksen tulee sisältää rahti osoitteeseen Kirkkoportintie 33, 12450 Vähikkälä.  

 Kaukalon tulee olla toimitettuna viimeistään marraskuun loppuun mennessä 2021. 

 Tarjous ei saa ylittää 39 500€ (alv 0%) 

 

 



    
      

  

 Toimiva huolto sekä varaosapalvelu (selvitys oltava tarjouksen mukana) 

 Takuu on oltava vähintään 24 kk toimituksesta, rungolle takuu 5 vuotta. 

 

3. HANKINTAMENETTELY 

 

Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu 

Janakkalan kunnan internet-sivuilla 6.10.2021 ja lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty  

  suoraan kolmelle tarjoajalle. 

 

  Hankinnassa toteutetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoaja ei saa 

  liittää tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa sopimusehtoja. Hankinnassa  

  noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 

 

4. HANKINTA ARVO 

 

  Hankinnan kokonaisarvo ei ylitä hankintaL 25§:n mukaista kansallista kynnysarvoa. 

 

5. VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET 

 

Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. 

 

6. OSATARJOUKSET 

 

  Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

7. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

 

  Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta  

  (621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) §138. 

 

8. YHTEISKUNTAVELVOTTEIDEN HOITAMINEN 

  

 Tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä tullaan vaatimaan seuraavat tilaajavastuulain  

 (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava          

 selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 

 

 Tilaajavastuu.fi:n luotettava kumppani- yritysraportti tai  

 

 Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 

 Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 

 Kaupparekisteriote 

 Todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 



    
      

  

verovelkaa koskevat maksusuunitelmat on tehty 

 Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset 

on tehty. 

 

Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia. 

 

9. VALINTAPERUSTE 

 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisuus, jonka perusteena on 

halvin hinta. 

 

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on tilaajan hankinnan kohteelle 

asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista 

hinnaltaan halvin. Tuotteiden ehdottomat tekniset sekä ehdottomat muut vaatimukset 

tulee täyttyä. 

 

10. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

 

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi lähettää osoitteeseen 

samu.reijonen@janakkala.fi Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin toimitetaan 

sähköpostitse kaikille tarjouspyynnön saaneille sekä kysymyksiä esittäneille. 

 

11. TARJOUSTEN ANTAMINEN 

 

Tarjouksen tulee olla tilaajalla viimeistään keskiviikkona 20.10.2021 klo 09:00 mennessä 

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: samu.reijonen@janakkala.fi  
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