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Tarjoukseen tunnus: ”Kodjalan monitoimikenttä”
tai sähköpostitse: tekninen.toimi@laitila.fi

Maksuehto: 14 pv netto
Sopimusehto:
RYHT 2000
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (614/2007), sekä lakia
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
Toimitus:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Toimitettuna perille kohteeseen.

Laitilan kaupunki pyytää tarjoustanne yllä mainitun kohteen monitoimikentästä jäljempänä mainitun kuvauksen
mukaisesti. Tarjous voidaan tehdä toimittajan omalla tarjous-lomakkeella.
Toimituksen sisältö
Monitoimikenttä koko n. 10 m * 20 m, jonka mitat saa heittää molempiin suuntiin 3 m.
Kentässä tulee olla jalkapallomaalit ja koripallomaalit päädyissä, sekä salibandymaalit pitkillä sivuilla 2 kpl, yhteensä 4
kpl. Lisäksi toimitukseen tulee sisältyä lentopalloverkko ja lentopallotolpat. Kentän sivulla tulee olla kaksiovinen
huoltoportti, josta pääsee huoltamaan kentän pohjaa.
Monitoimikentän rakenne tulee olla puuta.
Toimitusaika
24.6.2019-30.7.2019. Toimitusaika tarkennetaan tilauksen yhteydessä
Tarjoushintaa koskevat vaatimukset
Tarjoushinta on annettava verottomana kokonaishintana, sisältäen kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tarvikkeet
määritellyn lopputuloksen saavuttamiseksi, arvonlisäveron osuus eriteltynä.
Kaikki muut mahdolliset tarjoushintaan kuulumattomat kustannukset on eriteltävä tarjouksessa.
Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk, sen jättöpäivästä. Tarjoukset avataan heti jättämisajan päätyttyä.
Tarjousten avaaminen
Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen, eivätkä tarjouksen tekijät saa olla läsnä tilaisuudessa. Tarjoukset avataan
välittömästi jättöajan jälkeen.
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Toimittajan valintaperuste
Toimittajan valintaperusteena käytetään edullisinta kokonaishintaa.
Lisäksi edellytetään, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta tai olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Laitilassa 4.2.2019

___________________________
Eva Nurmi, rak.ins.
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