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TARJOUSPYYNTÖ SÄILIÖAUTON KORITYÖSTÄ 

 
Lapin pelastuslaitos pyytää tarjoustanne säiliöauton korityöstä. 
 

ajoneuvo  toimipaikka korityön tekn. vaatimukset 

säiliöauto, 
 

Kolari  Liite nro 1: tekniset vaatimukset 
Liite nro 2; tarjousten vertailu ja pisteytys 
Liite nro 3; referenssilomake 

 
 Alusta  SCANIA P410 LB 6x2*4NB CP 17L.   
 
Tarjouskilpailussa noudatetaan avointa menettelyä. 
  

Tarjouksen on täytettävä seuraavat pakolliset osiot: 
 
1. Tekniset vaatimukset Säiliöauton korityölle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön 

liitteessä nro 1.  
 

Korityön tulee täyttää teknisten erittelyjen mukaiset vaatimukset 
liitteissä edellytetyllä tavalla. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos tarjous 
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 Kirjallinen vähintään kahden vuoden takuu. Takuuehdot, takuun piiriin 

kuuluvat osat ja osa-alueet on ilmoitettava selvästi rajoituksineen. 
 
3. Huolto Huolto ja tekninen tuki oltava tarjolla toimittajan toimesta Suomessa. 

Huoltopalvelut ja varaosat on oltava saatavilla enintään 2 vrk:n viiveellä. 
Toimittajalla on oltava 24/7 puhelinpäivystys. Huollon, varaosien ja 
teknisen tuen saatavuus ilmoitettava huomioiden pelastusautojen 
käyttöiän (n.20 vuotta). 

 
4. Koulutus Käyttö- ja huoltokoulutus on järjestettävä toimittajan toimesta 

luovutuksen yhteydessä yhdessä alustan toimittajan kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla. Koulutuksen tulee sisältää käyttöön ja huoltoon 
liittyvät asiat. Koulutus on annettava suomen kielellä käyttäjille ja 
huoltohenkilöstölle.  

 
5. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista 

veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan / 
eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. 
 
Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.  

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

nettohinnoittelua. Hinnan tulee olla kiinteä ja sisältää kaikki kulut. 
Mahdollisten lisävarusteiden ja lisätöiden hinnat (yksikköhinnat alv 0%) 
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tulee tarjouksessa mainita erikseen. Lisävarusteiden hinnoittelu otetaan 
huomioon vertailussa.  

 
7. Toimitusehto Toimitusaika tilauksesta ja alustan toimittamisesta koritehtaalle on 

ilmoitettava. Toimitusaikataulun viivästyssakko on 2,0 % viivästyneen 
toimituksen jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta. 

 
 Alustan toimittaja huolehtii alustan toimittamisen korirakenteen 
valmistajalle. Ajoneuvo katsastetaan ja rekisteröidään pelastusautoksi 
alustan toimittajan toimesta.  
 

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 puutteellinen tarjous. 
 

Tarjousten vertailu Tarjousten keskinäinen vertailu tehdään liitteen nro 2 mukaisesti.  

Hankintapäätös  Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella  
tarjousten vertailussa käytetyllä pisteytyksellä liitteen nro 2 mukaisesti. 

Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. 
Pisteiden mennessä tasan, tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita 
toimittajan. 

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

 
Muut ehdot Korityön ja sen mukana toimitettavien laitteiden on oltava Suomen 

lakien, asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia. 
 
 Toimituksessa on noudatettava seuraavia standardeja, asetuksia ja 

ohjeita: 
- asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/92) 
- sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (720/2001 ja 

844/2003) 
- sisäasiainministeriön pelastusajoneuvojen yleisopas 
- Euroopan yhteisön pelastusautoja käsittelevät CEN-standardit: EN 

1846-1, -2 ja –3 
- palopumppustandardit EN 1028-1 ja –2 
- ISO 10085 käyttöohjesymbolit ja –tekstit. 
 
Korityön ja toimituksen edistymisestä ja seurannasta sovitaan yhteisesti. 
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 Korityön tekijä vakuuttaa alustan, korirakenteen ja irtokaluston täydestä 
arvostaan korityön rakennusajaksi. 

 
 Tilaajalle luovutetaan seuraavat asiakirjat suomenkielisinä: 

- kaikkien koneiden ja laitteiden käyttö-, huolto- ja korjausohjeet 
tarpeellisin piirustuksin, 

- katsastus- ja rekisteröintiasiakirjat, 
- varuste- ja kalusteluettelot, 
- varaosaluettelo, josta ilmenevät toimittajat, 
- tiedot huollon järjestelyistä kaikista laitteista ja välineistä, 
- järjestelmäkaaviot ja sijaintipiirustukset, 
- järjestelmien ja mahdollisten varoventtiilien koestusohjeet, 
- laitteiden ja korityön takuutodistukset, 
- sähkölaitteiden tarkastustodistus, 
- sammutusvesijärjestelmän koestuspöytäkirjat (tilaaja mukana), 
- hydraulisesti toimivien laitteiden koestuspöytäkirjat (tilaaja mukana), 
- radio- ja hälytyslaitteiden koestuspöytäkirjat (tilaaja mukana). 

 
Muilta osin noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 
(JYSE 2014). Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. 
 

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 31.10.2019 saakka. 

Tarjousten toimittaminen 

Tarjoukset liitteineen on toimitettava kirjallisena suljetussa kirjekuoressa 
Lapin pelastuslaitokselle 18.6.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella; 
Lapin pelastuslaitos / Hallinto, Koskikatu 61, 96100 ROVANIEMI. 
Kuoreen merkintä ”säiliöauto korityön tarjous” ja tarjoajan nimi. 

Tarjouksen voi toimittaa myös e-maililla samaan määräaikaan 
mennessä osoite( heikki.niskala@lapinpelastuslaitos.fi) 

  

Tarjouspyyntöasiakirjat  

 Tarjouspyyntö säiliöauton korityöstä:  

Liite nro 1, säiliöauton / Kolari korityön tekninen erittely 

 Liite nro 2, Tarjousten keskinäinen vertailu 

 Liite nro 3, tarjoajan referenssilomake  

 

 Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa sähköisesti myös alla mainituilta 
henkilöiltä.  
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Lisätiedot Korityön tekniset vaatimukset: 

Ylipalomies Ari Mäkimurto puh. 040-357 2546 

Palomestari Heikki Niskala, puh. 0400-750 409 

sähköposti:  muotoa etunimi.sukunimi(at)lapinpelastuslaitos.fi 

 

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset on toimitettava 
kirjallisesti 3.6.2019 klo 15:00 mennessä. Kaikille tarjouspyynnöstä 
kysymyksiä tehneille vastataan kirjallisesti yhtä aikaa 7.6.2019 
mennessä. 

 

LAPIN PELASTUSLAITOS 

 

 

Martti Soudunsaari 
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