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Pyhännän esikoulu-päiväkodin ensikertainen kalustus 
 

Pyydämme tarjoustanne Pyhännän esikoulu-päiväkodin rakennukseen hankittavista kalusteista. 
 

1. Hankintayksikkö 
Pyhännän kunta 
Sivistyslautakunta 
Koulutie 8 A 
92930 Pyhäntä 
 

2. Hankinnan kohde ja yleiskuvaus 
Pyhännän yhtenäiskoulun yhteyteen rakennettava esikoulu-päiväkoti valmistuu vuoden 2018 
tammikuun loppuun mennessä. Toiminta päiväkodissa aloitetaan viikon 11/2018 alusta. Kalustet-
tavien tilojan toiminnot ja henkilöiden määrät on kuvattu liitteessä 1. 
 
KALUSTEIDEN YLEISESTI TOIVOTAAN OLEVAN: 

• liikuteltavia, muunneltavia ja monikäyttöisiä 
• mahdollistavat monipuolisen toiminnan 
• innostavat leikkiin ja ”ruokkivat ”mielikuvitusta 
• luovat kodikkuutta ja lämminhenkistä tunnelmaa 
• mahdollistavat säilytyksen, koska kaappi- ja varastotilaa on vähän 
• akustisia pinnoiltaan (ääntä paljon isoissa ryhmissä muutenkin) 
• mahdollistavat pienryhmätoiminnan, voidaan esim. jakaa leikki- tai toiminta-alueita ma-

toilla tms. 
• mahdollistavat lapsen luovuuden ja tutkimisen 
• pöytätyöskentelypaikat erityyppisiä, erikorkeudella olevia (henkilökunnan ergonomia) 
• Aikuisten käyttöön liikuteltavia työpisteitä/laatikostoja, joissa voi kätevästi kuljettaa mu-

kana päivän tavarat 
• Kukkalaudat tms. kasvatusalustat ja ilmoitustaulut. 
• Kalusteissa huomioon otettava aikuisten ergonomia. Huoneissa 5 ja 17 kalusteet voi mi-

toittaa lasten koon mukaan. 
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3. Käänteinen kilpailutus 
Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, ns. ”ranskalainen urakka”. Päiväkodin kalustei-
den kokonaishinta, johon sisältyy kalusteet, toimitus-, kokoamis- ja asennuspalvelut sekä roskien 
poiskuljetus on 70 000 € (alv 0 %). 
 

4. Hankintamenettely 
Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. 
 
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on lähetetty 21.11.2017 han-
kintalain mukainen ilmoitus julkaistavaksi Hilma-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi). 
 
Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Pyhännän kun-
nan internet-sivuilla osoitteessa www.pyhanta.fi/ajankohtaista. 
 
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”) ja la-
kia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, 
jäljempänä ”tilaajavastuulaki”). Tarjouksen tekemisestä ja menettelyyn osallistumisesta ei makse-
ta tarjoajalle palkkiota. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 
 

5. Tiloihin tutustuminen 
Järjestämme mahdollisuuden tutustua tiloihin tarvittaessa ennen tarjouksen jättöajan päättymis-
tä. Pyynnöt sivistysjohtaja Samuli Yrjänälle, puh. 0401912221 tai 
la samuli.yrjana@pyhanta.fi. 
 

6. Toimitusaika 
Kalustusteiden toimituksen tulee  tapahtua siten, että kalusteet ovat paikalleen asennettuina  
2.3.2018. Kalustuksen lopputarkastus suoritetaan viikolla 9/2018. Tarkemmat toimituspäivät sovi-
taan tilauksen yhteydessä. 
 

7. Takuu 
Kaikilla kalusteilla ja niihin käytetyillä materiaalella tulee olla vähintään 60 kk:n takuu laskettuna 
siitä päivästä, jolloin toimitus on todettu hyväksytysti toimitetuksi. Takuun tulee kattaa kaikki tuo-
te-, kuljetus- ja laatuvirheet. 
 
Toimittajalla tulee olla takuuaikainen huolto-organisaatio sekä toimiva prosessi takuunaikaisten 
tuote- tai laatuvirheiden korjaustoimenpiteille. 
 
 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
http://www.pyhanta.fi/ajankohtaista
mailto:samuli.yrjana@pyhanta.fi
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8. Sopimusaika 
Sopimus on määräaikainen ja kertaluonteinen. Sopimus päättyy kun kalustus on tilauksen mukai-
sesti ja hyväksytysti toimitettu, asennettu ja vastaanottotarkastettu. 
 

9. Alihankinta 
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, vastaa tarjoaja alihankkijoidensa työstä ja lopputuloksen 
laadusta kuin omastaan. Tarjoaja vastaa myös siitä, että alihankkija täyttää tässä  tarjouspyynnös-
sä tarjoajalle asetetut vaateet ja muutoinkin omalta osaltaan noudattaa tämän tarjouspyynnön 
velvoitteita. Mahdollinen alihankkijoiden osuus on mainittava tarjouksessa. 
 

10. Kestävä kehitys 
Tarjouksessa tulee mainita tuotteiden laatu- ja ympäristötekijät. 
 

11. Osatarjous tai vaihtoehtoinen tarjous 
Emme hyväksy osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia. Tarjous ei muutoinkaan saa olla ehdol-
linen. 
 

12. Rinnakkaistarjous 
Tarjoaja voi toimittaa korkeintaan kaksi rinnakkaistarjousta. Tarjousten tulee kuitenkin olla täy-
dellisiä eli kokonaan omia tarjouskokonaisuuksia. 
 

13. Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset  
Tarjoajalla tulee olla riittävät rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, suorituskykyä, ammatillis-
ta pätevyyttä ja laatua koskevat edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta sulje-
taan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen tai joka syyl-
listyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan soveltuvuuttaan koskevia tietoja tai 
joka laiminlyö vaadittujen tietojen antamisen. 
 
Pyhännän kunta voi halutessaan pyytää tarjoajia täydentämään  tai täsmentämään tarjoajan so-
veltuvuutta koskevia selvityksiä ja muita asiakirjoja sekä oma-aloitteisesti hankkia tarjoajia koske-
via selvityksiä yhteisötietojärjestelmästä tai luottotietojärjestelmästä. 
 
Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen anta-
miseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja, tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä 
selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. 
 
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä 
ilmoitetusta viimeisestä jättöajasta lukien. 
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Tarjoajan tulee täyttää lakisääteiset velvotteet hankintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus. Tarjoajan on 
toimitettava selvitys tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä, esim. Tilaajavastuu.fi 
Luotettava kumppani –rekisterin ote  tai muuten osoitettava lain vaatimusten täyttyminen. 

 
14. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 

Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. 
 
Tarjouksen tulee sisältää: 
-  huonekohtaiset realistiset tilakuvat sekä numeroidut kalustekortit, joista selviää tuotteiden 

ominaisuudet ja materiaalit 
- kalustetut pohjakuvat 
- kalusteiden yksikköhinnat, tilakohtaisesti jaoteltuna 
- tarjouspyynnössä pyydetyt todistuksen ja selvitykset 

 
Tarjoajan tulee järjestää tilaajalle mahdollisuus tutustua tarjouksessa esitettyihin kalustei-
siin/kalusteratkaisuihin käytännössä mikäli tilaaja tutustumista pyytää. 
 
Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevissa asiakirjoissa 
olevia ehtoja sekä Julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat. 
 
Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaati-
mukset eivät täyty tai jos tarjous muilta osin ei vastaa tarjouspyyntöä. 
 

15. Tarjoushinta 
Tarjoushinnan tulee olla 70 000 € (alv 0 %). 
 
Hintavaraumia tai muita lisiä (esim. laskutuslisä) ei hyväksytä. Tarjoushinnan tulee sisältää 
kalustussuunnittelu, tarjoukseen sisältyvät ja tilakuvissa sekä tarjoajan toimittamissa kalus-
tepohjissa olevat tuotteet sekä toimitus sisältäen kuljetusvakuutuksen, asennuksen (asenta-
jien kaikki kulut), pakkausmateriaalien poiskuljetuksen, käytön opastuksen, dokumentoidun 
vastaanottotarkastuksen yhdessä tilaajan kanssa, lisäksi kaikki takuun aikaiset huolto ja kor-
jaus toimenpiteet, takuuehtojen mukaisesti. 
 

16. Lisätiedot 
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa tarjouspyyntöä koskeviin puhelintieduste-
luihin. Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut tulee toimittaa 13.12.2017 klo 15:00 



  

 PYHÄNNÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ  

    

 22.11.2017 

 

 Manuntie 2  040 1912 200  PANKIT:  Pyhännän Osuuspankki 

      92930  PYHÄNTÄ Telefax: 08 8123 119          
 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi 

 

mennessä sähköpostitse samuli.yrjana@pyhanta.fi tai kirjallisesti postissa osoitteeseen Pyhännän 
kunta, Sivistyslautakunta, Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Sähköpostiin tai kuoreen merkintä ”Lisä-
tietopyyntö: Päiväkoti”. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Määräaikaan mennessä jätet-
tyihin kysymyksiin vastataan viimeistään 15.12.2017 klo 15:00 Pyhännän kunnan kotisivuilla jul-
kaistavan muun tarjouspyyntömateriaalin yhteydessä, www.pyhanta.fi/ajankohtaista.  Kaikki esi-
tetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat julkisia. 
 
Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. 
 

17. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo 
Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 22.12.2017 klo 15:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa 
osoitteella Pyhännän kunta, Sivistyslautakunta, Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Kuoreen merkintä 
”Kalustetarjous” ja tarjoajan yhteystiedot. Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoittee-
seen samuli.yrjana@pyhanta.fi, viestin aihekenttään tieto ”Kalustetarjous”. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lasket-
tuna. Tarjoukseen ei saa sisältyä mitään ehtoja tarjoushinnan muuttumiselle tai muita hinnan va-
raumia. 
 

18. Laskutus ja maksuehto 
Laskutus tapahtuu hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen. Maksuehto 30 pv netto. Lasku-
tus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
 

19. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten käsittely. 
Määräajassa tarjouksen jättäneiden tarjoajien kelpoisuus arvioidaan sekä tarjouksen tarjouspyyn-
nön mukaisuus tarkistetaan. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua sellaiset tarjoajat joilla ei ole 
teknisiä, taloudellisia toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarvittaessa 
edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä. 
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 §:n mukainen 
poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet ve-
rojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 §:n 
mukainen poissulkemisperuste. 
 
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.  
 

mailto:samuli.yrjana@pyhanta.fi
http://www.pyhanta.fi/ajankohtaista
mailto:samuli.yrjana@pyhanta.fi
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20. Tarjousten vertailu ja valinta 
Tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Koska kyseessä on käänteinen 
kilpailutus, eli ns ”ranskalainen urakka”, tarjousten hinnan tulee olla 70 000 € (alv 0 %). 
 
Vertailu suoritetaan seuraavin perustein: 
 
Kalusteiden riittävyys huonekohtaisesti ja kokonaisuutena. Miten tarjoaja on varmistanut kaluste-
ratkaisuilla erilaisten toimintojen toteuttamisen tiloissa. Maksimipisteet 20 
 
Kalusteiden liikuteltavuus, muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Korkeussäätöjen  helppokäyttöi-
syys ja laajuus. Kalusteiden siirreltävyys, minkälaisia toimenpiteitä kalustuksen uudellen ryhmitte-
ly tiloissa aiheuttaa. Kuinka kalusteet telakoituvat toisiinsa.Maksimipisteen 25 
 
Miten tarjoaja on huomioinut lasten koko- ja ikäerot ja ergonomian kalusteratkaisuissaan. Miten 
on huomioitu hoito- ja opetushenkilökunnan ergonominen työskentely. Maksimipisteet 25 
 
Sisustuksen kokonaisuus. Yhtenäinen ilme ja perustarpeiden lisäksi tarjoukseen sisältyvät lisäele-
mentit, kuinka ratkaisut vaikuttavat melua vaimentavasti, sekä muut leikkiä ja opiskelua aktivoivat 
(luovuus, tutkiminen) sekä työskentelyä helpottavat kalusteratkaisut. Värien soveltuminen arkki-
tehdin värisuunnitelmaan. Maksimipisteet 30. 
 

21. Päätöksestä ilmoittaminen 
Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella ilmoittaa sähköpostiosoite johon päätös voidaan toimittaa. 
 
Hankintayksikkö tekee hankinnasta päätöksen tammikuun aikana. Alustavaksi kokouspäiväksi on 
sovittu 11.1.2018. 
 
Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-
oikeuden perusteella. 
 

22. Sopimus 
Hankintapäätös itsessään ei vielä ole tilaus. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erik-
seen tehtävää kirjallista sopimusta. Päätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus tehdä aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon. Lisäksi sopimuksen tekeminen edellyttää, että päätös on saanut lainvoiman. 
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Tarjoajalta edellytetään sitoutumista liitteen 3 ”Sopimusmalli” mukaiseen sopimukseen. Omia so-
pimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. Osapuolia sitova sopimus syntyy vasta kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
 

23. Kalusteiden toimitus, toimitusehto 
Toimitusehto on kalusteet sovittuun päivämäärään mennessä toimitettuna, paikoilleen ja toimin-
takuntoon asennettuna, pakkausmateriaalit pois kuljetettuna. Toimituksen yhteydessä kalusteet 
tulee säätää käyttäjälle sopivaksi ja neuvoa niiden säätömahdollisuudet. 
 
Toimittaja vastaa kuljetusvakuutuksista ja kuljetuksen ja asennuksen aikan sattuneista mahdolli-
sista vahingoista ja vaurioista. Toimittajan tulee kalusteiden toimittamisen ja asentamisen ajaksi 
tarvittavilta osin suojata rakennuksen pinnat. 
 
Tilaajan tulee viipymättä reklamoida toimittajan yhteyshenkilölle toimituksessa havaituista vir-
heistä ja puutteistä. Virhelliset/toimituksen yhteydessä vioittuneet tuotteet tulee vaihtaa viipy-
mättä vastaaviin uusiin tuotteisiin toimittajan kustannuksella. 
 

24. Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
1 Sopimus 
2. Tarjouspyyntö liiteasiakirjoineen 
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Tavarat 
4. Tarjous 
 

25. Julkisuus 
Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuutta annetun lain perusteella julkisia so-
pimuksen teon jälkeen, asianosaisille hankintapäätöksen teon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä 
laatimaan siten, että ne eivät sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Ne tarjousasiakirjoihin kuuluvat 
tiedot, joiden tarjoaja katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin, tulee ilmoittaa erillis-
liitteinä ja varustaa merkinnällä ”SALAINEN”. Tarjouksen hintatiedot eivät ole lain mukaan liike- ja 
ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjousdokumentti sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tulee siitä 
toimittaa myös julkinen versio. 
 
Tilaaja ratkaisee tapauskohtaisesti ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mu-
kaan salassa pidettäviä. 
 

26. Muut ehdot 
Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta vaatia hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai 
muusta tarjousmenettelyyn osallistumisesta. 
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Hallintolain (434/2003) mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomai-
selle määräajassa. Määräaikasitovuus ei riipu tarjouksen toimitustavasta. 
 
Tarjous tulee tilaajaa sitovaksi kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. 
 
Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellus-
ta syystä. 
 
Pyhännän kunta 
 
Samuli Yrjänä 
sivistysjohtaja 
 

Liitteet Liite 1, Tilat ja toiminnot -kuvaus 
Liite 2, Pohjapiirustus 
Liite 3, Sopimusmalli 
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