
1 
13.9.2022 

JAN/1511/02.08.00.00/2021 
TARJOUSPYYNTÖ 

  

Tilaaja:      
Janakkalan kunta 
Tila- ja aluepalvelut 
Juttilantie 1 
14200 Turenki 
 
 
 
HANKINNAN LYHYT KUVAUS 

Hankinnan kohteena on Janakkalan kunnalle uusi liikuteltava varavoimakone. 
 
 

Janakkalan kunnan Tila- ja aluepalvelut pyytää tarjousta uudesta varavoimakoneesta. 

 
 

1. EHDOTTOMAT TEKNISET VAATIMUKSET  

Varavoimakoneen laitteistovaatimukset ja muut ehdottomat vaatimukset on lueteltu tarjouspyynnön 

liitteellä 1 Varavoimakoneen vaatimukset. 

 

 

2. EHDOTTOMAT MUUT VAATIMUKSET 

 

 Tarjouksen tulee sisältää rahti osoitteeseen Taimistotie 4, 14200 Janakkala. 

 Tilaajalla on hankintaan määrärahat vuodelle 2022. Tarjouksessa on ilmoitettava laitteen 

toimitusaika paikalleen tuotuna tilauksesta. 

 Toimiva huolto sekä varaosa palvelu (selvitys on oltava tarjouksen mukana). 

 

 

 

 HANKINTAA KOSKEVAT TIEDOT JA EHDOT 

 

1. HANKINTAMENETTELY 

 

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

osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Janakkalan kunnan internet sivuilla 15.9.2022.  

 

 

Hankinnassa toteutetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoaja ei saa liittää 

tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan julkisten 

hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE Tavarat 2014. 

 

 

2. HANKINTA ARVO 

 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ei ylitä kansallisen kilpailutuksen kynnysarvoa. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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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 

 

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 
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 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 

 

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. 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. 

 

Janakkalan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 

 

Hankintapäätös syntyy vasta erillisellä hankintayksikön tekemällä päätöksellä. 

 

 

11. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

 

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi lähettää osoitteeseen 

hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi 28.9.2022 klo 12:00 mennessä. Sähköpostin aihekenttään merkintä: 

Lisätietopyyntö, varavoimakone. Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Janakkalan 

kunnan internetsivuilla osoitteessa www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja hankinnat 

mailto:hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi
http://www.janakkala.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot-ja
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viimeistään 6 päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista. 

 

 

12. TARJOUSTEN ANTAMINEN 

 

Tarjouksen tulee olla tilaajalla viimeistään maanantaina 10.10.2022 klo 10:00 mennessä 

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi  

Sähköpostin aihekenttään on laitettava merkintä: Tarjous, varavoimakone. 

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

 

 

LIITTEET Liite 1 Varavoimakoneen vaatimukset 

 
 

mailto:hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi

