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Tilaaja:      
Janakkalan kunta 
Liikuntapalvelut 
Juttilantie 1 
14200 Turenki 
 
 
 
HANKINNAN LYHYT KUVAUS 

Hankinnan kohteena on likaa hylkivä ja desinfioiva pinnoitekäsittely Delfort Areenalle eli Tervakosken 
liikuntahallille. 

 
 

Janakkalan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjousta desinfioivasta pinnoitekäsittelystä avaimet 

käteen periaatteella osoite Maunontie 1, 12400 Tervakoski.  

Liikuntahallin kokonaisala on 3090 m2 ja tilavuus on 24300 m3. 

 

 

1. EHDOTTOMAT TEKNISET VAATIMUKSET 

 

 Pinnoite ei saa vaikuttaa pintojen takuuaikoihin. 

 Pinnoitteen tulee sopia kaikille Delfort Areenan pintamateriaaleille sisä- ja ulkotiloissa. 

 Pinnoite ei saa muuttaa pintojen ulkonäköä, kiiltoa tai kosketustuntumaa. 

 Pinnoitteen tulee olla likaa hylkivä. 

 Pinnoitteen kestoiän tulee olla vähintään 12kk. 

 Pinnoitteen tulee edistää käyttäjien turvallisuutta tiloissa. 

 Pinnoitteen tulee olla myrkytön, hajuton ja turvallinen. 

 Pinnoitteen pitää vähentää virusten ja bakteerien määrää pinnoilla ja sisäilmassa. 

 Pinnoitteen tulee tuhota tartuntataudinaiheuttajia (kausi-influenssa, norovirus mm.) 

Tutkimustulokset tehokkuudesta tulee olla tarjouksen liitteenä, tulokset tulee kohdistua vastaavassa 

käytössä oleviin eri tiloihin. Tutkimustulokset täytyy olla esimerkiksi testilaboratorioiden tekemiä, 

todennettuja ja hyväksyttyjä, riippumattomien laadunvalvontayhtiöiden tekemiä tms. 

 Käsittelyn tulee aiheuttaa mahdollisimman lyhyt käyttökatko tiloissa, maksimiaika, jonka tilat voivat 

olla pois käytöstä on 3 vrk (sis. asennuksen ja varo-/tuuletusajan). 

 Pinnoitteesta ei saa aiheuta käyttäjälle käyttö-/tai huoltokustannuksia 

 

2. EHDOTTOMAT MUUT VAATIMUKSET 

 

 Tarjouksen tulee sisältää kaikki pinnoitteen asennukseen vaadittavat kustannukset osoitteeseen 

Maunontie 1, 12400 Tervakoski. 

 Pinnoitteen asennusajankohta pitää olla aikavälillä 20.6 - 8.7.2022. 

 Pinnoituksen tulee kattaa seuraavat pinnat: 

o koko kiinteistön kosketuspinnat sisällä ja ulkona (sis. valokatkaisijat, välineiden 

hallintalaitteet sekä välineet, AV-kaappi, ovenkahvat, lukot, ovet, kaiteet, ovien sähkölukijat, 

saippua- ja paperiannostelijat, lavuaaritasot, huuhtelupainikkeet, hanat, lavuaarit) 
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o hissi (kutsupainike, sisäpuolen näppäimet ja kaiteet) 

o wc- ja suihkutiloissa (lattiat, seinät, istuin, huuhtelupainike, lavuaari, hana, saippua-

annostelija, lavuaaritaso, valokatkaisija, hälytysnarut) 

o pukuhuoneissa (penkit, kaappien ovet) 

o kahvio sis. keittiön (lattiat, penkit, pöydät, tasot) 

o katsomo (penkit, käsijohteet) 

o kuntosali (laitteet, puolapuut, painot, jumppamatot, tilan muut välineet) 

o voimistelutila (välineet) 

o vahtimestarin tila + varasto, siivouskeskus, kiinteistöhuollon toimisto (lattia, tasot) 

o yleisten tilojen laattalattiat 
 

1. HANKINTAMENETTELY 

 

Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa 

osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Janakkalan kunnan internet sivuilla 6.5.2022.  

 

Hankinnassa toteutetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoaja ei saa liittää 

tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan julkisten 

hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE Palvelut 2014. 

 

2. HANKINTA ARVO 

 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ei ylitä hankintalain 25 §:n mukaista kansallisen kilpailutuksen 

kynnysarvoa. Kyseessä on pienhankinta. 

 

3. VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET 

 

Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. 

 

4. OSATARJOUKSET 

 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

5. TOIMITUSAIKA 

 

Toimitusaika on ilmoitettava tarjouksessa. Mikäli toimitus myöhästyy toimittajasta tai toimittajan 

vastuulla olevasta syistä, toimittaja on velvollinen suorittamaan viivästyssakko 2 % kultakin alkavalta 

viivästysviikolta kuitenkin enintään 12 %. Viivästyssakko lasketaan kohteen arvonlisäverottomasta 

kokonaishinnasta. 

 

6. MAKSUEHTO JA LASKUTUS 

 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21pv netto ja laskutus Janakkalan kunnan 

verkkolaskutusosoitteeseen. 

 

7. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi liike- ja ammattisalaisuudet ja erottaa nämä aineistot selvästi muista 

aineistosta tarjouksessa. Hintaa ei pidetä liike- ja ammattisalaisuutena. Tarjousten avaustilaisuus ei ole 

julkinen. 

 

8. YHTEISKUNTAVELVOTTEIDEN HOITAMINEN 

8.1. Tilaajavastuunlain mukaiset selvitykset 

 

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 

maksusuunnitelmat 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 ja ne on toimitettava suomen kielellä. Tarjous hylätään, mikäli 

vaaditut kelpoisuusehdot eivät täyty. 

 

9. VALINTAPERUSTE JA VERTAILUKRITEERIT SEKÄ VERTAILUKRITEEREIDEN PISTEYTYS 

  

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on 

tarjous, joka on tilaajan hankinnan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien 

vaatimusten täyttävistä tarjouksista paras hinta-laatusuhteeltaan. Tuotteiden ehdottomat tekniset sekä 

ehdottomat muut vaatimukset tulee täyttyä. Tarjousten vertailussa käytetään sekä hinta että 

laatukriteereitä. 

 

Pisteytys: 

 

 Hinta: halvin annettu tarjous/oma tarjous*50 pistettä 

 Pinnoitteen kesto/takuu: vähimmäisvaatimus 12 kk siitä saa 15 pistettä, pinnoitteen kesto 

vähintään tai yhtä suuri kuin 18 kk siitä saa 25 pistettä ja pinnoitteen kesto vähintään tai yhtä suuri 

kuin 24 kk siitä saa 35 pistettä. 
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 Asennukseen ja sen jälkeen varattava varo-/tuuletusaika: tämän ajan tulee olla 

mahdollisimman lyhyt, lyhimmän asennus ja varo-/tuuletusajan tarjoaja saa 15 pistettä, toiseksi 

lyhimmän asennus ja varo-/tuuletusajan tarjoaja saa 10 pistettä ja kolmanneksi lyhimmän asennus 

ja varo-/tuuletusajan tarjoaja saa 5 pistettä. 

 

Voittanut tarjous voi siis saada maksimissaan 100 pistettä, mikäli saa täydet pisteet jokaisesta 

pisteytyskohdasta. 

 

10. MUUTA 

 

Tilaaja pidättää oikeuden 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 ostajan käytössä olevat rahat eivät riitä 

hankinnan toteuttamiseen. Pidetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee 

jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimitusympäristössä 

on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan 

tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muilta osin pidetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön 

sallimissa rajoissa. 

 

Hankintapäätös syntyy vasta erillisellä hankintayksikön tekemällä päätöksellä. 

 

Janakkalan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 

 

11. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

 

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietoja ja lisätietopyyntöjä voi lähettää osoitteeseen 

inkeri.jortikka@janakkala.fi 18.5.2022 klo 12.00 mennessä. Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin 

kysymyksiin julkaistaan Janakkalan kunnan internetsivuilla osoitteessa 

www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja-hankinnat/ viimeistään 6 päivää ennen tarjousten 

jättöajan umpeutumista. 

 

12. TARJOUSTEN ANTAMINEN 

 

Tarjouksen tulee olla tilaajalla viimeistään tiistaina 31.5.2022 klo 12:00 mennessä. 

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: inkeri.jortikka@janakkala.fi  

Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta tarjouksen päiväyksestä. 

 
 


