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Tilaaja: 

Vaasan Talotoimi 

PL 2 

65101 Vaasa 

 

Hanke: 

Merenkurkun koulu keittiö 

 

TUNNELIPESUKONE 

TARJOUSPYYNTÖ  

 
   

  Hanke / toimitusosoite  Merenkurkun koulu, Kirkkopuistikko 33, 65100 Vaasa 

 

  Tilaaja Vaasan Talotoimi 

 

 

  Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne Merenkurkin koulun keittiön tunnelipesukoneesta. Liit-

teenä olevan teknisen erittelyn mukaisesti.  

  

Valitun toimittajan tulee toimittaa tilaajalle mitoitettu sijoituspiirustus kahden vii-

kon sisällä saatuaan tiedon valinnastaan. 

 

   Toimitustapalauseke Paikalleen toimitettuna, asennettuna ja koekäytettynä käytönopastuksineen 

ilman sähkö-ja putkitöitä. Myyjä siivoaa rakennusjätteensä päivittäin noudattaen 

YTV:n ohjeita lajittelusta ja siirtää jätteet pääurakoitsijan osoittamille vaihtola-

voille rakennusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Em. vaihtolavojen 

tyhjentämisestä huolehtii päätoteuttaja.  

 

  Sopimukseen liitettävät asiakirjat 

Päätös, tarjouspyyntö liitteineen ja tarjous liitteineen 

 

  Sopimusehdot Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

 

  Tarjouksen muoto Kokonaishintatarjous euroissa ilman arvonlisäveroa.  

 

  Maksuehto 21 vrk netto, maksuaika lasketaan alkavaksi, kun lasku on hyväksytty työmaal-

la. 
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  Maksut Yhdessä erässä, kun laitteet on paikoilleen asennettu, toimintakunnossa ja hy-

väksytysti vastaanotettu.  

 

  Toimitusaika Toivottu asennusaika viikko 42 tai viikko 52-1 (2020). Asennus pitää olla valmis  

viimeistään 31.12.2019. 

 

  Takuuaika 24 kuukautta hyväksytystä vastaanotosta. 

 

  Vakuutukset Kuljetusvakuutus toimittajalla 

 

  Huolto Tarjouksen yhteydessä tulee antaa selvitys Vaasan talousalueella toimivasta 

tarjottujen laitteiden huoltoliikkeestä sekä laitteiden varasosien saatavuudesta. 

Tyypillisimmät varaosat tulee olla saatavissa vuorokauden sisällä. 

 

  Viranomaistodistukset Tarjoajan on toimitettava pyydettäessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin tilaaja 

tekee sopimuksen tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja to-

distukset tai tilaajavastuu.fi -raportti. 

 

  Työturvallisuus Toimittajan on huolehdittava siitä, että kaikki toimittajan tähän työmaahan liitty-

vät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 

205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat 

noudatetuiksi.  

 

  Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä merkinnällä "Merenkurkun koulu – Tarjous Tunnelipe-

sukone". Tarjoajan on ennen tarjouksen jättämistä tutustuttava asennuspaik-

kaan ja varmistuttava tarjottavan laitteiston sopivuus asennuspaikkaan. 

 

  Tarjouksen valinta- 

perusteet: Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan 

hinnaltaan halvin tarjous. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjotut laitteet eivät täytä 

laiteluettelossa kerrottujen laitteiden osalta huollolta ja varaosilta vaadittuja 

huolto ja varaosa saatavuuksia.  

  

  

  Tarjouksen jättöaika 20.9.2019, klo 16.00 mennessä. 
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  Tarjouksen toimitusosoite 

Vaasan Talotoimi 

Soile Åkers 

PL 2 (Kirkkopuistikko 26 A) 

65101 VAASA 

          tai sähköpostiosoite vaasantalotoimi@vaasa.fi 

 

 

  Yhteyshenkilöt LVIAS-huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen puh.040 836 4468 

 

 

  Liitteet Tunnelipesukoneen tekninen erittely 

mailto:vaasantalotoimi@vaasa.fi

