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Tilaaja:
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Myllytie 3
37800 Akaa

ÖLJY- JA KAASUPOLTTIMIEN VUOSIHUOLTO HANKINTA
Hankinnan kohde ja kuvaus
Akaan kaupunki pyytää tarjousta omistamiensa ja hallinnassaan olevien
kiinteistöjensä öljy-ja kaasupolttimien vuosihuolloista
Huoltotyöt tehdään Öljy-ja Kaasulämmitys-yhdistyksen määräaikaishuoltoa
käsittelevässä teknillisessä suosituksessa TS-4 esitettyjen periaatteiden
mukaisesti.
Tarjoajan tulee olla Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima ja rekisteröimä
toiminnanharjoittaja.
Sopimuskausi
Vuosihuoltosopimus tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun se on
allekirjoitettu tai sopimuksessa määriteltynä voimaantulopäivänä.
Sopimus on (2) kaksivuotinen.
Vuosihuoltosopimus on voimassa 31.12.2020 asti.
Toimitusehto ja hintatiedot
Tarjouksessa ilmoitetut hinnat tulee olla arvonlisäverottomia (alv 0%), sekä
sisältää laskutuksesta aiheutuvat kulut.
Tarjous ilmoitetaan poltinryhmittäin 1, 2 ja 3 (liite1), lisäksi tuntiveloitushinta
mahdollisia vika/hälytys tehtäviä varten.
Lisäksi tarjoajan tulee ilmoittaa matkakorvauskulunsa €/km.
Toiminnanharjoittajalla tulee olla vikapäivystys, joka kattaa 24h/7/vrk.
Vikapäivystys tapauksissa on tarjoajan oltava hälytyskohteessa viimeistään

AKAAN KAUPUNKI
käyntiosoite
postiosoite
internet

Myllytie 3
37800 AKAA
PL 34
37801 AKAA
http://www.akaa.fi

kahden (2) tunnin kuluttua tai sopimuksen mukaan. Laskutus jokaisen
huolto/vikatyön jälkeen 1/krt/kk.
Määräaikaishuollot on dokumentoitava ja tilaajan tulee saada niistä kopiot.
Tilaajan yhteyshenkilölle on tehtävä ilmoitus huoltojen yhteydessä havaituista
korjaustarpeista ja/tai ilmenevistä vioista ennen korjausta.
Toimintatakuu vähintään yhden kuukauden (1kk) mittainen suoritettua
huoltotyötä kohden allekirjoitusajankohdasta lukien.
Huoltotoiminnan tuottamista jätteistä, kuten öljypitoisista roskista, poistetuista
suodattimista ja käytöstä poistetuista laitteista on toiminnanharjoittajan
huolehdittava säännösten edellyttämällä tavalla.
Tarjous
Valintaperusteena on halvin hinta.
Tarjouksen tulee olla tilaajalla 28.2.2019 klo12.00 mennessä sähköpostilla.
tekninentoimi@akaa.fi
Sähköpostiin otsikkomerkintä: öljypoltinhuoltotarjous
Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta jättöpäivästä lähtien.
Valituksi tulleen toimittajan tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittaa
tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Selvitykset eivät saa olla kolmea
kuukautta vanhempia.

Tiedustelut
Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa:
Kiinteistötyönjohtaja
Kari Kairenius
0403353259
kari.kairenius@akaa.fi
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AKAAN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Internet:

Myllytie 3
37800 AKAA
PL 34
37801 AKAA
http://www.akaankaupunki.fi

liite1.

Öljy-ja kaasupoltin ryhmät:

Ryhmä 1. Junior-polttimet.
Tehoalue 12-82 kW.

Ryhmä 2. Polttimet 6-46.
Tehoalue 42-1420 kW.

Ryhmä 3. Polttimet 130-150.
Tehoalue 335-2850 kW.
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