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Öljyntorjuntaveneen sivukeräysjärjestelmän hankinta 
 

Hankinnan kohteena on D-luokan öljyntorjuntaveneeseen sijoitettava sivukasetillinen 
öljynkeräysjärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan yksipuolisena veneen toiselle kyljelle. 
Hankintaan sisältyy sopivan kokoinen dieselkäyttöinen voimayksikkö, kerätylle öljylle 
öljysäkkien veteenpudotusteline, sekä kaksi (2) veneen perässä vedettävää kokoon painuvaa 
öljynkeräyssäiliötä.   
 
Järjestelmä toteutetaan olemassa olevaan öljyntorjuntaveneeseen. Tarjoajan on käytävä 
tekemässä tarvittavat öljynkeräyslaitteen vaatimat mittaukset paikan päällä veneen 
kotisatamassa Torniossa. Öljynkeräysjärjestelmän vaatimien kiinnitysten muuttaminen, tai 
uusien rakentaminen sisältyy tarjouspyyntöön. 

 
Ilmoitus- ja hankintamenettely 
 

Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa 
hankintailmoitukset.fi sekä Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuilla. 
 

Osatarjous / vaihtoehtotarjous 
 

Ei hyväksytä 
 

Tarjousten arviointi ja vertailu 
 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 
 
1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteaminen 
3. tarjousten vertailu 
 
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja 
toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos 
 
a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia 
b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin 
c) tarjous ei ole muuten tarjouspyynnön mukainen 
d) tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia 
 
Tarjoukset jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteiden laadulle asetetut vaatimukset, 
vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. 
 
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, 
taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää 



2 (6) 

tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 
Tilaaja pidättää lisäksi oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoaja, joka on konkurssissa tai selvitystilassa, 
tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. 
 
Myöhässä saapuneita tarjouksia ei huomioida. Lapin pelastuslaitos pidättää oikeuden 
hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. 

 
 
 
Tarjouksen on täytettävä seuraavat ehdottomat vaatimukset: 
 
1. Tekniset vaatimukset 
 

Sivukerääjäjärjestelmän tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tarjouspyynnön liitteenä 
(liite 1). Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos tarjous poikkeaa miltään osin esitetyistä teknisistä 
vaatimuksista sekä kohdat, joita tarjoaja ei pysty täyttämään. Lapin pelastuslaitos pidättää 
oikeuden hylätä tai hyväksyä teknisistä vaatimuksista poikkeavat tarjoukset. 
 

2. Referenssit 
 

Toimittaja on aikaisemmin toimittanut Suomen olosuhteita vastaaviin olosuhteisiin viimeisen 
kahden vuoden aikana vähintään kolme (3) teknisen erittelyn mukaista 
sivukerääjäjärjestelmää. Varmennettu listaus referensseistä on oltava tarjouksessa. 

  
3. Takuu 
 

Vähintään kahden (2) vuoden täystakuu, joka sisältää mahdolliset kuljetukset toimittajan 
korjaamolle. Toimittajan tulee taata varaosien saatavuus 10 vuodeksi. 
 
Takuunantaja vastaa siitä, että tuotteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina 
takuuajan. Muuten tuotteessa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseisen 
tuotteen normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon tuotteen 
iän ja käyttötunnit. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut 
takuuaikana ilmenevät tuotteen käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. 
  
Takuuehdot, takuun piiriin kuuluvat osat ja osa-alueet on ilmoitettava selkeästi rajoituksineen. 

 
4.  Huolto ja varaosat 
 

Huolto ja tekninen tuki oltava tarjolla toimittajan toimesta Suomessa. Selvitys huollon ja 
varaosien saannista on oltava tarjouksessa. 

 
5. Koulutus 
 

Käyttö- ja huoltokoulutus on järjestettävä toimittajan toimesta valmiin kokonaisuuden 
luovutuksen yhteydessä Torniossa 
  
Koulutuksen tulee sisältää käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Koulutus on annettava suomen 
kielellä. 
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6. Tiedot toimittajasta 
 

Tarjouksen liitteenä on toimitettava yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, veroviraston todistus 
maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan / eläkevakuutusyhtiön 
todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. 
 
Todistusten on oltava alle kahden kuukauden ikäisiä laskettuna tarjouksen jättöpäivästä 

  
7. Laatujärjestelmä 
 

Toimittajan on ilmoitettava käyttämänsä hyväksytty laadunhallintajärjestelmä. Todistus 
laatujärjestelmästä tulee liittää tarjoukseen. 

  
8. Hinnoittelu 
 

Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %).  Hinnan tulee olla 
kiinteä ja sisältää kaikki kulut. 

 
9. Toimitusehto 
 

TOP Tornio 
 

10. Hankintapäätös 
 

Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi sähköpostilla. Tarjoajien tulee ilmoittaa 
tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon päätös voidaan lähettää. 

 
Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen 
tiedoksisaannista edellyttäen, että päätös on saanut lainvoiman.
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Tarjousten keskinäinen vertailu 
 

Tarjouksen pyytäjälle määräajassa toimitetut, pakolliset vaatimukset täyttävät tarjoukset 
vertaillaan hinnan, soveltuvuuden ja käytettävyyden sekä huollettavuuden osalta. 
 
Pisteytyksen lisäksi kaluston soveltuvuutta ja käytettävyyttä arvioidaan tarjouksen yhteydessä 
toimitettavien piirustusten ja selvitysten perusteella.  
 
Tilaaja pidättää oikeuden pyytää tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ennen tarjousten 
vertailua 

 
PISTEYTYS: 
 
HINTAEDULLISUUS 70 %
Halvin 70 pistettä
Kalliimmat hintojen % -suhteessa 80 pisteestä
HUOLTO, VARAOSAT, TEKNINEN TUKI 20 %
palvelut heti tarjolla (24 h/7vrk) 20 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin (24h) 10 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin virka-aikana 8 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin viikon viiveellä 6 pistettä
palvelut tarjolla yli viikon viiveellä 4 pistettä
palvelua ei tarjolla 0 pistettä
TOIMITUSAIKA 10 %
alle 2 kuukautta 10 pistettä
2-3 kuukautta 8 pistettä
3-4 kuukautta 6 pistettä
4-5 kuukautta 4 pistettä
5-6 kuukautta 2 pistettä
yli 6 kuukautta 0 pistettä
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Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksentekoperusteet 
 

 
Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. 
Kokonaistaloudellinen edullisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa käytetyllä 
pisteytyksellä em. perustein. 
 
Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan 

 
Muut ehdot 
 

Toimitettavien laitteiden ja varustuksen on oltava Suomen lakien ja asetusten, 
viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia. 
 
Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä 
lukien. 
 
Muilta osin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT) 

 
Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys 
 

1. Tarjouspyyntöasiakirjat 
2. Julkisten hankintojen sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 TAVARAT) 
3. Tarjousasiakirjat 
 
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovitettua sopijapuolten kesken, ratkaisee 
ensiasteen Kemi-Tornion käräjäoikeus. 
 

Maksuehto 
 

21 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä 
 
Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. 
Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä 
liitteenä. 
 
Hinta-asiat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin. 

 
Tarjousten toimittaminen 
 

Tarjoukset liitteineen on toimitettava kirjallisena Suomen kielellä suljetussa kirjekuoressa 
Lapin pelastuslaitokselle 8.12.2017 klo 15:00 mennessä osoitteella; Lapin pelastuslaitos / 
Kemi, Kiveliönkatu 26, 94600 Kemi. Kuoreen merkintä ”sivukeräysjärjestelmä” ja tarjoajan 
nimi. 
  
Hintatiedot on laitettava erillisessä suljetussa kirjekuoressa tarjouskuoreen. Hintatiedot eivät 
saa olla näkyvissä varsinaisessa tarjouksessa. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

- Tarjouspyyntö sivukeräysjärjestelmä 
- Liite 1, sivukeräysjärjestelmä tekninen erittely 

 
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa myös osoitteesta 
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot 

 
Lisätiedot 

 
Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä 30.11.2017 klo 15 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen jyri.keranen@lapinpelastuslaitos.fi otsikolla 
”sivukeräysjärjestelmä”. 
 
Kysymyksiin vastataan yhteisesti kaikille 5.12.2017. Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan 
mahdollisesti tarjouspyyntöön tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa 
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot/kysymykset ja vastaukset 
 
 
   
Jyri Keränen 
palopäällikkö 
Lapin pelastuslaitos/Kemi 
 
 

Liitteet 
 

Liite 1. Sivukeräysjärjestelmän tekninen erittely 


