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Rakennuttaja / tilaaja 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 LAITILA 

 

Yhteyshenkilö 

 

Eva Ervanko, rakennusinsinööri 

p. 040-7549122, eva.ervanko@laitila.fi 

Rakennuskohde 

 

Laitilan kaupungin kiinteistöt 

23800 Laitila 

Tarjous on jätettävä 28.2.2017 klo 12.00 mennessä, 

osoitteeseen: 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 Laitila 

 

Kuoreen tunnus: ”Hissien ja nosto-ovien huolto” 

tai sähköpostitse: tekninen.toimi@laitila.fi 

Maksuehto: 14 pv netto 

Sopimusehto:  

HISSI-YSE 1998 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (614/2007), sekä lakia 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

Toimitus:  

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.  

 

 

 

Laitilan kaupunki pyytää kirjallista kausi-tarjoustanne hissien ja nosto-ovien huolloista. 

 

Sopimuskausi 

Sopimuskausi on 2017-2019. Hissien ja nosto-ovien vanhat huoltosopimukset on irtisanottu 17.1.2017 alkaen. 

Irtisanomisajat vaihtelevat n. 1 kk-20 kk. Uudet, kiinteistökohtaiset, sopimukset astuvat voimaan irtisanomisajan 

päätyttyä ja ovat voimassa aina 31.12.2019 asti. 

Optiokausi 2020. 

Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. 

 

Hissit ym. laitteet 

Liiteluettelon (=tarjouslomakkeen) mukaisesti hissit ja nosto-ovet. 

 

Huoltoon kuuluu: 

- Määräysten mukaiset huollot ja tarkastuskäynnit 

- Pienten vikojen ja käyttöhäiriöiden korjaukset (= alle 2 tuntia/kerta) 

- Tarkastajan avustaminen määräaikaistarkastuksissa 

- Sisältää matkat, päivärahat ym. sekä normaalin huollon aineet ja tarvikkeet 

- Tarjoajalla tulee olla henkilökuntaa sekä tarvittava laitteisto niin, että päästään 30 min vasteaikaan 

- Informointivelvollisuus talonmiehelle huolto- ja tarkastuskäynneistä 

 

Kelpoisuusehdot 

Palvelun tuottajalla on oltava ammattitaito ja kokemus vastaavista huoltokohteista.  

Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat selvitykset ja todistukset: 

1. Selvitykset kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin, työantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma on tehty. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta. 
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3. Kaupparekisteriote 

4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

5. Selvitys vastuuvakuutuksesta 

 

Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistus on riittävä selvitys vaadituista todistuksista ja selvityksistä, paitsi 

kohdat 3. ja 5. 

 

Tarjous ja kaikki todistukset ja selvitykset tulee olla suomenkieliset. Työn johdolta ja hälytys/päivystysasentajilta 

vaaditaan suomenkielen taito. 

 

Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

- Laitekohtainen huoltohinta liitelomakkeen mukaan: €/huoltokerta 

- Lisäkäyntien tuntihinta, arkisin 7-16.00 välisenä aikana 

- Maksuehto (vähintään 14 pvä netto) 

- Selvitys miten käyttöhäiriötilanteiden sattuessa päästään 30 min vasteaikaan 

Tarjoushinnat on annettava verottomana hintana. Tarjouslomakkeeseen urakoitsija esittää huoltohinnat, muut kohdat 

esitetään tarjoajan omalla lomakkeella. 

 

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. 

 

Urakoitsijan valintaperuste 

Urakoitsijan valintaperusteena käytetään edullisinta kokonaishintaa.  

Lisäksi edellytetään, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa esitetyt ehdot ja että tarjous on 

tarjouspyynnön mukainen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta ja olla hyväksymättä yhtään tarjousta. 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

Muut edellytykset 

Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 

täyty. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos joku hankintalain 53§-54§ mainitusta poissulkemisperusteista täyttyy. 

 

Mikäli tarjoukseen sisältyy tietoja, joita on pidettävä lain tarkoittamina liikesalaisuuksina, tulee ne eritellä ja perustella 

selkeästi. 

 

Tämä tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituksissa. 

 

Lisätietoja 

Lisäpyynnöt osoitetaan ja ne antaa rakennusinsinööri Eva Ervanko. Lisäpyynnöt on esitettävä viimeistään 30.1.2017 

mennessä. 

 

Liitteet 

Liite 1. Hissi ja nosto-ovi luettelo 

 

 

Laitilassa 10.2.2017 

 

 

___________________________ 

Eva Ervanko, rak.ins. 

Laitilan kaupunki 


