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Tarjouspyyntö; Pyöräkuormaaja, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
1. Pyöräkuormaaja
Pyydämme teiltä tarjoustanne Lappeenrantaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käsittelykeskukselle käyttöön tulevasta pyöräkuormaajasta.
Tilaajana hankinnassa toimii Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.
Hankinnan vaatimukset on yksilöity oheisissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.
2. Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan noudattaen avointa menettelyä. Avoimessa hankintamenettelyssä
kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Tilaajalla on oikeus hylätä osa tarjouksista tai kaikki tarjoukset, jos ne ovat yleistä hintatasoa korkeammat tai jos ne muuten ovat ilmeisen epäedulliset tai jos poikkeuksellinen hylkääminen muuten harkitaan tilaajan edun mukaiseksi ja sillä on hyväksyttävä syy.
3. Hankinnan kohde ja tekniset vaatimukset
Tarjouspyyntö koskee uutta pyöräkuormaajaa painoluokassa 19-22 tonnia. Tarjottavan
pyöräkuormaajan ehdottomat tekniset vaatimukset sekä laatupisteisiin vaikuttavat tekniset
vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnössä.
Pyöräkuormaaja tulee käsittelykeskuksen käyttöön. Pääasiallisena käyttötarkoituksena on
jätteiden käsittely ja kuormaus.
Tekniset vaatimukset ja lisävarusteet:
Tekniset ominaisuudet:
-

Toimintapaino 19-22 tonnia kauhavarusteisena
Puomin nostokorkeus vähintään 4 030mm
3. ja 4. hydraulitoiminto
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Varusteet:
-

kärkikippaava kauha 7 m3
V-malli lumiaura
maansiirto / sorakauha
hydrauliset trukkipiikit 1800 mm
automaattinen keskusvoitelujärjestelmä
moottorilämmitin
ohjaamon lämmitin kellolaitteella ja hydrauliikkaöljyn esilämmitin
hydraulinen työvälinekiinnike
LED-työvalot 4 eteen, 2 taakse
ilmastointi
ohjaamon ilman esisuodatin (asbestipölyn suodatusta varten)
pyöräkuormaajavaaka kaupallinen
vipuohjaus (suljetun alueen työskentelyä varten)
suuntaa vaihtava jäähdyttimen tuuletin
radio bluetooth
ilmaistuin

Työturvallisuus- ja muut ominaisuudet:
-

koneen tulee olla työsuojeluviranomaisten hyväksymä ja CE-merkitty
tarjouksen liitteistä tulee ilmetä koneen perusvarustus

4. Huolto- ja varaosapalvelu
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjottavaa pyöräkuormaajaa koskevat koneen määräaikaishuollot. Huollon hintaan on sisällytettävä työt matkoineen, öljyt, alkuperäiset suodattimet
ja muut huoltoon kuuluvat tarvikkeet.
Huollot on tehtävä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käsittelykeskuksella Konnunsuolla, osoitteessa Hulkonmäentie 130; 54190 Konnunsuo.
Huollon vasteaika maanantaista perjantaihin 12 h.
5. Hinnat
Tarjouksen hinnat on esitettävä seuraavasti:
-

Hankittavan pyöräkuormaajan hinta on esitettävä 60 kuukauden yhteenlaskettuna
kokonaisleasing- tai vuokrahintana (alv 0 %). Vuokra-ajan määräaikaisten huoltojen
hinnat on sisällytettävä tarvikkeineen leasing- tai vuokrahintaan.
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-

Käyttötuntimäärä on 60 kuukauden käyttöaikana 10 000 tuntia. Pyöräkuormaaja tulee
toimittaa rahtivapaasti perille osoitteeseen:
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130, 54190 KONNUNSUO.

- Hintojen on sisällettävä kaikki vaaditut laitteet asennettuina.
6. Takuuehdot
Takuuehdot sekä takuun piiriin kuuluvat osat on ilmoitettava selvästi rajoituksineen tarjouksessa.
7. Koulutusvaatimukset
Käyttö- sekä huoltokirjallisuus:
Myyjän on sitouduttava toimittamaan koneen luovutuksen yhteydessä ilman eri veloitusta
kone- ja lisälaitekohtaisten kirjojen lisäksi 2 kpl suomenkielistä käyttöohjekirjaa.
Käyttö- sekä huoltokoulutus:
Kauppaan tulee sisältyä riittävä käyttäjä- ja huoltokoulutus kuljettajille viiden arkipäivän sisällä koneen toimituksesta. Käyttö- ja huoltokoulutukset on annettava suomeksi.
8. Toimitusehto
Rahtivapaasti tilaajan ilmoittamaan paikkaan perille toimitettuna, käyttökunnossa olemassa olevilla lisälaitteilla testattuna. Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset. Toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun pyöräkuormaaja on sopimuksen mukaisesti vastaanotettu ja kuljettajat käyttökoulutettu.
Toimitusaika
Toimitusaika on viimeistään 01.10.2018. Mikäli konetta ei ole toimitettu luvattuun toimituspäivään mennessä, peritään myöhästymismaksu, joka on suuruudeltaan 1,0 % hankintahinnasta (alv 0%) alkavaa viikkoa kohti.
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9. Maksuehto
Vuokra- tai leasingmaksu suoritetaan kuutenakymmenenä yhtä suurena maksuna, laskutusjakso on yksi kuukausi.
Maksuehto on 30 päivää netto. Kuukausivuokran tulee sisältää kaikki hankintayksikölle tulevat maksut.
10. Tarjousten voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa 31.10.2018 saakka.
11. Muut ehdot
Mikäli tarjoaja tarjoaa useampia vaihtoehtoisia pyöräkuormaajaa, on kaikista tarjottavista
koneista tehtävä erikseen tarjous.
Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksessa ei voi esittää tarjouksen sitovuuteen liittyviä
ehtoja tai varaumia.
Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut).
Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa
johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi.
12. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset ja todistukset
Tarjoaja sitoutuu tarjouksen tehdessään täyttämään tilaajavastuulain mukaiset ehdot. Voittaneen tarjouksen tehneen tulee esittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ESPDlomakkeella tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Edellä mainitut selvitykset eivät
saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
13. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat esitteet
1) Suomenkieliset esitteet
2) Pyöräkuormaajan ja lisälaitteiden tuotekuvastot mittakuvilla varustettuna sekä hinnastot
14. Liike- ja ammattisalaisuudet
Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto
hankinta-asiakirjoista jo päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava
nämä tiedot erillisellä liitteellä. Mikäli näitä liike- tai ammattisalaisuuksiksi luonnehdittuja
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asioita ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous käsitellään kokonaan julkisena asiakirjana. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.
15. Tarjousten käsittely
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja
arviointi.
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1) tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3) tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuuden vertailu
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset hyväksytään
tarjousten laatu- ja hintavertailuun tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden
mukaisesti.
16. Tarjousten valinta- ja arviointiperusteet
Hyväksytyistä tarjouksista hyväksytään se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavilla valintaperusteilla ja painoarvoilla. Valintakriteerien maksimipisteet ovat yhteensä 100.
Pisteytyksessä ilmoitetulla kokonaishinnalla tarkoitetaan Pyöräkuormaajan koko vuokraajan hintaa varusteineen.
Kokonaistaloudellinen hintavertailu suoritetaan seuraavasti:
Maksimi kokonaispistemäärä (hinta- ja tekniset pisteet) on 100 pistettä/ materiaalinkäsittelykone lisävarusteineen. Pisteytys suoritetaan tarjouksen mukana olevien asiakirjojen perusteella.
1. Hintapisteet, maksimi 60 pistettä
(halvin kokonaishinta * 60) / vertailtavan tarjouksen hinnalla
2. Teknisten ominaisuuksien vastaavuus 0-40 pistettä:
-

Polttoaineen kulutus
Pyöräkuormaaja työskentelee asfaltoidulla kenttäalueella kuormaten kevyttä
(250kg/m3) materiaalia 7 m3 kippikauhalla varustettuna. Alhaisimman polttoaineen kulutuksen ilmoittava saa 10 pistettä, loput suhteutettuna alhaisimpaan kulutukseen
(alhaisin kulutus/vertailevalla kulutuksella * 10)

-

Koneen käytettävyys, jossa arvioidaan hallintalaitteiden sijoittelu, liikkeiden hallittavuus ja täsmällisyys, koneen huollettavuus, ohjaamon ergonomia ja näkyvyys.
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Vertailupisteet muodostuvat seuraavasti:
1. paras käytettävyys
30
2. paras käytettävyys
20
3. paras käytettävyys
16
4. paras käytettävyys
12
5. paras käytettävyys
8
Ei mahdollisuutta tutustua
0

pistettä
pistettä
pistettä
pistettä
pistettä
pistettä

Suurimman kokonaispistemäärän (hinta- ja tekniset pisteet) saanut tarjoaja valitaan pyöräkuormaajan toimittajaksi.
17. Hankintasopimus
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitus pyrkii tekemään hankintapäätöksen 30.4.2018 mennessä.
Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan sopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Sähköpostitse lähetetty hankintapäätös on saapunut perille, kun
viesti on saapunut tarjoajalle.
18. Ohjeet tarjoajalle
Tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot on esitettävä suomen kielellä ja ne on annettava pyydetyllä tavalla. Kaikkiin kohtiin on vastattava. Tarjottavan pyöräkuormaajan tulee täyttää ja
hinnan pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.
19. Tarjousten jättöaika ja paikka
Tarjoukset on toimitettava kaikkine liitteineen suljetussa kirjekuoressa 29.3.2018, klo 12.00
mennessä osoitteella:
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Sami Huotari
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo
Tarjouskuoressa on mainittava "Pyöräkuormaaja".
Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnössä mainitut asiakirjat ja selvitykset.
Sähköpostilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä.
Myöhästyneet, puutteelliset tai tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.
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Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailun tuloksesta ilmoitetaan tarjouksen
jättäneille sähköpostilla.
20. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset
Lisätietoja antaa aluevastaava Sami Huotari, puh. 010 841 1805;
sami.huotari@ekjh,fi.
Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää kirjallisesti 20.3.2018 mennessä. Vain kirjallisesti annetut vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajia sitovia.
Vastaukset toimitetaan kaikille tarjousasiakirjat tilanneille siten, ettei kysyjän henkilöllisyys
tule esiin.

Konnunsuo 2.2.2018

Mika Suomalainen
Toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo

puh. 010 841 1818
sähköposti: asiakaspalvelu@ekjh.fi
www.ekjh.fi

Y-tunnus: 1056645-4

