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Tarjouspyyntö kunnantalon lämmönjakokeskuksen uusimisesta 
 
1 Tilattava palvelu  

Hartolan kunnan tekninen osasto pyytää kunnantalon lämmönjakokes-
kuksen uusimisesta tarjouksen. Nykyinen lämmönvaihtojakokeskus on 
alkuperäinen, noin 35 – vuotta vanha, eli elinkaari on päätöksessä. Tar-
jous pyydetään työstä LVI-Apteekin 15.5.2020 laaditun suunnitelman 
perusteella (liiteet 1-5) Työ toteutetaan heinäkuussa 6 – 22.7.2020 väli-
senä aikana.  

 

2 Ostaja (jäljempänä Asiakas)   
 

Asiakas Hartolan Kunta  
Lähiosoite Kuninkaantie 16 
Postinumero ja -toimipaikka 19600 Hartola  
Yhteyshenkilö Aki Tiihonen  
Sähköpostiosoite aki.tiihonen@hartola.fi 
Puhelinnumero (044 743 2252) 
Telefax (03 716 1747)  

3 Kohteen yleiskuvaus ja kohteeseen tutustuminen 

Hartolan kunnantalo (Kuninkaantie 16, 19600 Hartola) on vuonna 1985 
rakennettu kiinteistö. 

  

Tarjoajan täytyy tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Jos 
tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen, niin tarjousta ei hyväksytä. Tarjo-
ajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen arkisin 19.5.2020 – 
1.6.2020, klo 9.00 – 14.00. Tutustumisajankohta täytyy sopia Kai Virta-
sen kanssa:  

 

 Erikoisammattimies Kai Virtanen: kai.virtanen@hartola.fi, 
044 743 2248 
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4 Tarjouksen sisältö 

4.1 Toteutussuunnitelma 

Tarjouksessa esitetään työsuunnitelma, jossa käy ilmi vähintään toteu-
tussuunnitelma, komponentit, työvaiheet, aikataulu ja turvallisuussuun-
nitelma. Hartolan kunnantalon virastotalo on kiinni 6.7 – 24.7.2020, jol-
loin lämmönjakokeskus uusitaan. Työn jälkeen tilat siivotaan moitteet-
tomaan kuntoon.   

 

Tarjouksessa tulee lisäksi ilmetä 

1) resurssit ja resurssivaraukset  

2) hinta 

3) referenssit 
 

4.2 Resurssit ja resurssivaraukset 

Henkilöresurssit 

Tarjouksessa pyydämme nimeämään seuraavat projektiin osallistuvat 
henkilöt sekä esittämään arvion ko. henkilöiden ajankäytöstä sekä hen-
kilöille projektia varten tehtävät resurssivaraukset: 

 Työnjohto  

 Työntekijät 

 Vastuuhenkilö 

 

Tarjouksessa nimettyjä henkilöitä ei voi jälkeenpäin muuttaa ilman ti-
laajan kirjallista suostumusta. Tiedot tai alustava suunnitelma mahdolli-
sesti tarvittavista alihankinnoista esitetään tarjouksessa. 

 

Tarjouksessa nimetyillä henkilöillä, jotka osallistuvat työn toteuttami-
seen, on oltava voimassaolevat työturvallisuus- ja hätäensiapukortit.  

4.3 Referenssit 

Tarjouksessa ilmoitetaan tiedot niistä referenssikohteista, joihin tarjouk-
sen antaja haluaa viitata. 



    Hartolan kunta  Tarjouspyyntö   
   Tekninen toimi 
     18.5.2020   
   Laatija/AT     

Hartolan kunta  Käyntiosoite Kuninkaantie 16, 19600 Hartola  www.hartola.fi 
  Postiosoite PL 16, 19601 Hartola  etunimi.sukunimi@hartola.fi 
  Vaihde  (03) 843 20, Faksi (03) 716 1747  Y-tunnus 0167374-5 
   

3 (5)

 

4.4 Muut asiakirjat  

 tilaajavastuulain 5§ mukaiset selvitykset:  

a) selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mu-
kaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin 

b) kaupparekisteriote  

c) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka 
selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat 
on tehty 

d) todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmak-
sujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneiden elä-
kevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty 

 

4.5 Hinta 

 

Tarjous pyydetään kiinteähintaisena, suunnitelman mukaisista töistä. 
Kaikki hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (ALV. 0 %). Hinnan tulee 
sisältää kaikki suunnitelman vaatimat kustannukset matka-, kopio- yms. 
kuluineen.  

 

5 Raportointi 

Työstä on raportoitava vaiheet ja toteutus. 

 

6 Aikataulu 

Työt aloitetaan 6.7.2020 ja työt pitävät olla valmiina 24.7.2020.  

 

7 Laskutus + viivästyminen 

Työ laskutetaan sopimuksen mukaan tai kuukausittain työn etenemisen 
mukaisesti kuitenkin siten, että viimeinen 20 % palkkiosta voidaan las-
kuttaa vasta, kun työ on kokonaisuudessaan tehty ja hyväksytysti ra-
portoitu asiakkaalle. Jos työ viivästyy asiakkaasta riippumattomasta 
syystä kohdassa 6 esitetystä aikataulusta, voi asiakas jättää viivästys-
sakkona maksamatta 2 % kokonaispalkkiosta kultakin alkavalta viikolta. 
Kuitenkin korkeintaan 20 % kokonaispalkkiosta. 
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8 Tarjousten arvioimisperusteet  

Tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Koko-
naistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon: 

1) projektihenkilöstön kokemus, koulutus ja resurssit sekä resurssiva-
raukset (painoarvo 20 %) 

2) tarjouksesta todettava asiantuntevuus, työsuunnitelma ja työturvalli-
suussuunnitelma ja aikataulu (20 %) 

3) hinta (painoarvo 60 %) 

 

Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tämän tarjouspyynnön mukainen tai 
jos tarjous saapuu tarjousten jättöajan jälkeen. Asiakas pidättää oikeu-
den hylätä kaikki tarjoukset. 

9 Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen 

Tarjouksen on oltava perillä osoitteessa Hartolan kunta, Tekninen 
osasto, PL 16, 19601 Hartola, viimeistään 2.6.2020 klo 12.00. Tarjouk-
sen voi jättää suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostilla tarjouskil-
pailu@hartola.fi Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkotietoon on laitet-
tava merkintä: “TARJOUS, Hartolan kunnantalon lämmönjakokeskuk-
sen uusiminen”. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 8 viikkoa 
tarjouksen viimeisestä jättämispäivästä. 

10 Tarjouksen hyväksyttävyys 

Tarjouksen tulee olla kaikilta osiltaan tarjouspyynnön mukainen. Osa-
tarjouksia ei hyväksytä, vaan ne hylätään tarjouspyynnön vastaisena. 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon, vaan ne hylätään tarjous-
pyynnön vastaisena. Tilaaja ei hyväksy tarjouspyynnön kaupallisiin eh-
toihin tehtyjä varauksia tai ehtoja. 

Kelpoisuuden täyttäneet tarjoukset otetaan tarjousten vertailuvaihee-
seen. 

Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa 
hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijöille. Myöhästyneet tarjouk-
set, joita ei voida ottaa käsittelyyn, palautetaan avaamattomina. 

11 Lisätiedot 

Vastaamme mielellämme tätä tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin. 
Yhteyshenkilömme yhteystiedot on esitetty kohdassa 2. 

 

Hartolan kunta/Tekninen osasto 
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Aki Tiihonen  

Vs. tekninen johtaja 
 
LIITTEET 

1. Työselitys, lämmönjakokeskuksen uusiminen 15.5.2020 
2. Lämmönsiirrin sivu 1/4  
3. Lämmönsiirrin sivu 2/4  
4. Lämmönsiirrin sivu 3/4  
5. Lämmönsiirrin sivu 4/4 


