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TARJOUSPYYNTÖ SÄILIÖAUTON ALUSTASTA   
 

Lapin pelastuslaitos pyytää tarjousta säiliöauton alustasta.  
 

ajoneuvo toimipaikka alustan tekn. vaatimukset 

Alusta  
Tarjousten 
vertailu / pisteytys 

Pelkosenniemi 
  
 
 

Liite nro 1 tekninen erittely 
 
Liite nro 2 
 

 
  

Tarjouksen on täytettävä seuraavat pakolliset osiot: 
 
1. Tekniset vaatimukset Säiliöauton alustalle asetetut tekniset vaatimukset on esitetty liitteessä 

nro 1. Alustan tulee olla teknisiltä ominaisuuksilta sellaisen, että se 
täyttää Suomessa voimassaolevat ajoneuvoja koskevat 
tieliikennelainsäädännön ja tieliikennelainsäädännön nojalla annettujen 
määräysten sekä Euroopan pelastus-autostandardien EN 1846 -1, 1846 
-2, 1846 -3 vaatimukset. Alustan tulee täyttää myös sm:n asetusten 
(720/2001 ja 844/2003) vaatimukset sekä sm:n yleisohjeen (pelastus-
ajoneuvojen yleisopas), sekä asetuksen 818/2010 vaatimukset. 

 
Alustan tulee täyttää teknisten erittelyjen mukaiset vaatimukset 
erittelyssä mainitussa järjestyksessä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos 
alusta poikkeaa miltään osin esitetyistä teknistä vaatimuksista sekä 
kohdat, joita tarjoaja ei pysty täyttämään. Lapin pelastuslaitos pidättää 
oikeuden hylätä tai hyväksyä teknisistä vaatimuksista poikkeavat 
tarjoukset.  

 
2. Takuu Takuuehdot, takuun piiriin kuuluvat osat ja osa-alueet on ilmoitettava 

selvästi rajoituksineen. 
 
3. Huolto Huollon, varaosien ja teknisen tuen saatavuus ilmoitettava. 
 
4. Koulutus Käyttö- ja huoltokoulutus on järjestettävä toimittajan toimesta 

luovutuksen yhteydessä yhdessä päällirakenteiden toimittajan kanssa 
erikseen sovittavalla tavalla. Koulutuksen tulee sisältää käyttöön ja 
huoltoon liittyvät asiat. Koulutus on järjestettävä suomen kielellä 
käyttäjille ja huoltohenkilöstölle.  
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5. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista 

veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan / 
eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. 
Asiakirjat pyydetään tarjouskilpailun voittaneelta erikseen eli näitä 
ei tarvitse toimittaa tarjouksen mukana. 

 
6. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta (alv 0 %) netto-

hinnoittelua (alennukset vähennettynä / ilmoitettuna). Hintaan tulee 
sisältyä alustan toimituksesta koritehtaalle (Suomessa) aiheutuvat 
kustannukset. Mahdollisten lisävarusteiden ja lisätöiden hinnat 
(yksikköhinnat alv 0 %) tulee mainita erikseen. Lisävarusteiden 
hinnoittelu otetaan huomioon vertailussa.  

 
7. Toimitusehto Alustan toimitusaika tilauksesta on ilmoitettava. Myyjä huolehtii alustan 

toimittamisen korirakenteen valmistajalle. Ajoneuvo katsastetaan ja 
rekisteröidään pelastusautoksi myyjän toimesta. Myyjä on velvollinen 
tekemään toimitus- ja hankintasopimukset tilaajan kanssa. 
 

Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta 

 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua 
tarjouksen tekijä, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai 
muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta voidaan 
sulkea pois myös tarjoaja, joka on konkurssissa tai selvitystilassa tai 
joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen 
suorittamisen. 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jonka tarjous ei täytä edellä 
lueteltuja, tarjoukselle määrättyjä pakollisia osioita (1-7). 
 
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Lapin pelastuslaitos 
pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. 

 
Tarjousten vertailu Tarjousten keskinäinen vertailu tehdään liitteen nro 2 mukaisesti.  
 
Hankintapäätös ja sen perusteet 
 

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella. 
Kokonaistaloudellisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa 
käytetyllä pisteytyksellä liitteen nro 2 mukaisesti. Suurimman kokonais- 
pistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Pisteiden mennessä 
tasan, tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita toimittajan. 
 
Hankinta toteutetaan vain, mikäli saadaan myönteinen 
rahoituspäätös (22.5.2017). 
 
 

Maksuehto Laskua vastaan 30 vrk netto hyväksytystä vastaanotosta. Mikäli tarjoaja 
esittää jonkin muun maksuehdon tai käteisalennuksen, se otetaan 
hintavertailussa huomioon. 

 
Muut ehdot Muilta osin noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 

(JYSE2014). Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. 
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Tarjousasiakirjojen julkisuus 

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

 
Tarjouksen voimassaolo 
  Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2017 saakka. 
 
Tarjousten toimittaminen 

Tarjoukset liitteineen on toimitettava Lapin pelastuslaitokselle 5.5.2017 
klo 15:00 mennessä osoitteella; Lapin pelastuslaitos / Hallinto, 
Koskikatu 61, 96100 ROVANIEMI. Kuoreen merkintä 
”ALUSTATARJOUS/SÄILIÖ”.  

 
Tarjouspyyntöasiakirjat  
 Tarjouspyyntö: säiliöauton alusta 

Liite nro 1, tekninen erittely / säiliöauto / Pelkosenniemi   
 Liite nro 2, Tarjousten keskinäinen vertailu / pisteytys. 
 Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa myös osoitteesta;  

www.lapinpelastuslaitos.fi / ajankohtaista / tarjouspyynnöt. 
 Tarjouspyyntö julkaistaan myös Hilmassa / hankintailmoitukset. 
  
Lisätiedot Alustan tekniset vaatimukset: 

Ylipalomies Ari Mäkimurto 040-357 2546  
Palomestari Heikki Niskala 0400-750409 
Sähköposti; etunimi.sukunimi@lapinpelastuslaitos.fi 
 
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset on toimitettava 
kirjallisesti 26.4.2017 klo 15:00 mennessä osoitteella 
virka@lapinpelastuslaitos.fi.  Kaikille tarjouspyynnön vastaanottajille 
vastataan yhtä kertaa kirjallisesti. 
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Martti Soudunsaari  
Pelastusjohtaja  
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