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TARJOUSPYYNTÖ 
 
Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia aurausviittojen täysautomaattisesta asentamis- ja keräämislaitteesta. 
 
Hankintayksikkö 
Mustasaaren kunta, Yhdyskuntarakentaminen 
Tekniset palvelut / Liikenneväylät 
Keskustie 4, 65610 Mustasaari 
Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Tiemestari Kjell Sundsten, puh. 050 696 16 
kjell.sundsten@mustasaari.fi 
 
Hankinnan kohde 
 
Aurausviittojen automaattinen asennus- ja keräämislaite.  
Laitteen tulee olla asennettavissa Volvo L70D -pyöräkuormaajaan.  
 
Laitevaatimukset: 
- aurausviittojen automaattinen asentamis- ja keräämislaite. 
- pystyy asentamaan eri pituisia (1,5–2,5 m) ja paksuisia (16–40 mm) aurausviittoja 
- aurausviittojen asennuskapasiteetti vähintään 60 viittaa tunnissa 
- aurausviittojen keräämiskapasiteetti vähintään 150 viittaa tunnissa 
- sopii Volvo-pyöräkuormaajan sovitteisiin 
- aurausviitat otetaan syöttökotelosta, ei lataamista yksittäin. 
 
Toimitusehdot 
Laite toimitetaan kunnan rakennustoimistolle osoitteeseen Teollisuustie 6, 65610 Mustasaari rahtivapaasti. 
Laite on toimitettava ennen 30.9.2022. 
 
Maksuehdot  
Maksusta sovitaan toimittajan kanssa. 
Laskujen tulee vastata arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia. 
 
Tarjouksen sisältö 
Tarjoukseen on sisällyttävä 

- tarjouksen kokonaiskustannus 
- tarjoushinta euromääräisenä ilman arvonlisäveroa 
- lisätuotteista/-varusteista voidaan tehdä erillinen tarjous. 

Tarjous laaditaan ruotsiksi tai suomeksi. 
Tarjoukseen liitetään tuoteluettelo tai esite, johon tarjotut tuotteet on merkitty. 
 
Valintaperusteet ja arviointikriteerit 
Halvin hinta edellyttäen, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 
Mikäli arviointikriteerit eivät täyty, tarkoituksenmukaisin ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. 
Toimittajan on tarjouksessaan esitettävä vähintään kolme referenssikohdetta yhteystietoineen vastaavien 
varusteiden toimittamisesta. 
 
Tarjouksen voimassaolo 
Tarjouksen on oltava voimassa 30.8.2022 asti. 
  
Tarjouksen jättäminen  
Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteeseen 
Mustasaaren kunta  
Tekniset palvelut / Liikenneväylät / Kjell Sundsten 
Keskustie 4 
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65610 Mustasaari  
 
Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. 
 
Tarjoukseen merkintä ”Aurausviittalaite 2022”.  
Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 14.7.2022 klo 15.00. 
 
Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida.  
 
Tarjoukset on laadittava sellaiseen muotoon, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoaja esittää 
henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee ”Ei julkinen”. 
 
Kyselyt 
Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kjell.sundsten@mustasaari.fi. 
Puhelintiedusteluihin ei vastata. 
 
Hankintapäätös 
Hankintapäätöksen tekee kunnallistekniikan päällikkö Allan Hagberg. 
 
Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi 
tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintasopimus on tehty.  
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. 
Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja 
havainnemateriaalin palautettavaksi, tarjoajan on mainittava siitä tarjouksessa. 
 
Sopimus 
Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet 
sopimuksen. 
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat) / muita yleisiä 
alakohtaisia sopimusehtoja. 
Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 

1) hankintasopimus 
2) tarjouspyyntö liitteineen 
3) tarjous mahdollisine liitteineen 
4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Tavarat). 
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