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Tarjouspyyntö tiesuolasta 2023 
 
Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia 140 tonnista tiesuolaa seuraavasti: 
 
Hankintayksikkö 
Mustasaaren kunta 
Tekniset palvelut/Liikenneväylät 
Keskustie 4, 65610 Mustasaari 
Yhteyshenkilö ja lisätietoja: tiemestari Kjell Sundsten, puh. 06 327 7180, 050 696 16,  
kjell.sundsten@mustasaari.fi 
 
 
Hankinnan kohde 
Tiesuola liukkauden torjuntaan ja pölynsidontaan 
140 tonnia tiesuolaa CC Road CaCl2 
1 000 kg:n suursäkeissä 
Kalsiumkloridi 77–80 % 
Hiutaleina 
  
Toimitusehdot 
Tuotteet toimitetaan rahtivapaasti vastaanottajalle:  
Kunnan varasto, Teollisuustie 6, 65610 Mustasaari  
Toimitus huhtikuussa. 
Säkkien on oltava virheettömiä. Suola ei saa olla paakkuuntunutta. 
 
Maksuehdot  
Vähintään 14 päivää netto. 
Maksut toimituserien mukaan, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu sekä laskutettu. 
Laskujen tulee vastata arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia. 
 
Vakuutukset 
Myyjä vastaa kuljetusvakuutuksesta. 
 
Tarjouksen sisältö 
Tarjoukseen on sisällyttävä 

- hinta/tonni kunnan varastoon toimitettuna 
- tarjoushinta euromääräisenä ilman arvonlisäveroa 

Tarjous laaditaan ruotsiksi tai suomeksi. 
 
Tarjoukseen liitetään tuoteluettelo tai esite, johon tarjotut tuotteet on merkitty. 
 
 
Valintaperusteet ja arviointikriteerit 
Hinnaltaan halvin tarjous valitaan edellyttäen, että tavara voidaan toimittaa sovitussa aikataulussa.  
 
 
Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjouksen on oltava voimassa 30.04.2023 asti. 
 
 
Tarjouksen jättäminen  
Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteeseen 
 
Mustasaaren kunta  
Tekniset palvelut / Liikenneväylät / Kjell Sundsten 
Keskustie 4 
65610 Mustasaari 
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Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tekniska@mustasaari.fi. 
 
Tarjoukseen merkintä ”Pölynsidonta”.  
Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 23.3.2023 klo 15. 
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”. 
 
Tiedustelut 
Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kjell.sundsten@mustasaari.fi. 
Kysymykset on lähetettävä viimeistään 15.3.2023 klo 12. Vastaukset julkaistaan 17.3.2023 Mustasaaren kunnan 
verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista. 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 päivitetty huhtikuu 
2022) / 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 päivitetty huhtikuu 2022). 
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