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TARJOUSPYYNTÖ: Akustiset pystypianot sekä pianotuolit tai -penkit opetus- ja konserttikäyttöön
Akaan kaupungin sivistystoimi/Arvo Ylpön koulu pyytää tarjousta kahdesta (2) opetuskäyttöön tulevasta akustisesta pystypianosta ja kahdesta (2) niiden kanssa yhteensopivasta pianotuolista tai -penkistä. Kyseessä on uusien tuotteiden ostohankinta.
Tarjouksen tekijää pyydetään tarjoamaan kohdassa ”Tarjouksen sisältö” esitetyt pianot ja
pianotuolit tai -penkit vapaasti asiakkaalle toimitettuna ja käyttöön otettavissa.

Hankintamenettely
Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta on kokonaisarvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 25 §:n tarkoittaman kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, CPV-koodeiltaan 37311100-2 (pianot)
ja 37321000-4 (soittimien lisävarusteet).
Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säädöksiä:
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2007/66/EY, 2014/24/EU (hankintadirektiivi) ja 89/665/ETY
• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (hankintalaki)
• Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 (julkisuuslaki)
• Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
1233/2006 (tilaajavastuulaki).
Hankintasopimus tehdään valitun toimittajan kanssa.

Käyttötarkoitus
Pianoja ja pianotuoleja tai -penkkejä tullaan käyttämään perus- ja esiopetuksen vuosiluokkien
0-5 opetusta antavan Arvo Ylpön koulun ja koululla taiteen perusopetusta myös akaalaisille
lapsille ja nuorille antavan Valkeakosken musiikkiopiston opetuksessa sekä koululla järjestettävissä konserttitilaisuuksissa.

Tarjouksen sisältö
1. Kaksi (2) kappaletta opetus- ja konserttikäyttöön soveltuva akustinen pystypiano, joka
täyttävät seuraavat vähimmäisvaatimukset:
• soveltuu perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen käyttöön tavanomaisessa
suomalaisessa koulun ja musiikkiopiston oppimisympäristössä
• 88 kosketinta
• kolme (3) pedaalia
• kiinteät pianorullat
• puinen kaikupohja
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• turvakansi koskettimistolle
• siirrettävissä
• paino alle 300 kg
• takuu vähintään kymmenen (10) vuotta.
2. Kaksi (2) kappaletta opetus- ja konserttikäyttöön soveltuva pianotuoli tai -penkki, joka
täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
• soveltuu perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen käyttöön tavanomaisessa
suomalaisessa koulun ja musiikkiopiston oppimisympäristössä
• yhteensopiva kohdassa 1 kuvattujen akustisten pystypianojen kanssa
• soittajan pituuden mukaan säädettävä korkeus
• kestävä ja helposti puhdistettava verhoilu.
3. Edellä mainittujen pystypianojen ja pianotuolien tai -penkkien kuljetus Arvo Ylpön koululle Akaan Toijalan taajamaan sekä niiden käyttöönotto paikan päällä.
Tarjouksen tulee kattaa em. kriteerien mukaiset pianot ja pianotuolit tai -penkit vapaasti Arvo
Ylpön koululle toimitettuna ja käyttöön otettavissa.
Tarjoukseen pyydetään liittämään selvitys tuotteiden takuuajasta sekä saatavilla olevista
huolto- ja varaosapalveluista.
Osatarjouksia ei hyväksytä, toisin sanoen tarjoukseen tulee sisältyä molemmat pianot ja pianotuolit tai -penkit kuljetuksineen ja käyttöönottoineen.
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään, eli tarjoaja voi halutessaan tarjota erilaisia em. kriteerit täyttäviä vaihtoehtoja.

Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan kelpoisuuden tarkistamisella selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua tarjouspyynnön edellyttämistä vaatimuksista. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois nykyisen lain
mukaisesti sellainen ehdotus tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai
muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten
sosiaalimaksujen suorittamisen.
Soveltuvuuden ja tilaajavastuulain asettamien velvoitteiden täyttymisen toteamiseksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä seuraavat soveltuvuutta todentavat asiakirjat:
• tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisäverotunnus) sekä Y-tunnus
• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
• todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.
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Tarjouskilpailun ratkaisemisen perusteet
Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellisuus. Kokonaistaloudellisuuden kriteerit hankinnassa ovat seuraavat:
• Hinta: painoarvo 25 %
• Soveltuvuus käyttötarkoitukseen: painoarvo 25 %
• Yhteensopivuus koulun ja musiikkiopiston käytössä olevaan pianokantaan: painoarvo
25 %
• Takuu sekä huollon ja varaosien saatavuus: painoarvo 25 %.
Tarjoukset pisteytetään siten, että kussakin arviointikohdassa paras tarjous saa pisteitä saapuneiden tarjousten määrän verran, toiseksi paras tarjous yhden pisteen vähemmän, kolmanneksi paras tarjous kaksi pistettä vähemmän jne., ja heikoin tarjous saa kustakin kohdasta vain yhden pisteen. Keskenään yhtä hyvät tarjoukset saavat saman pistemäärän. Mikäli useampi tarjous saa saman kokonaispistemäärän, tiedustellaan tarjoajilta mahdollisesti
tarvittavia lisätietoja tarjouskilpailun ratkaisemiseksi.

Toimitus- ja maksuehto
Toimitusehto: Asiakkaan tiloihin Arvo Ylpön koululle Akaan Toijalan taajamaan toimitettuna
ja käyttöön otettavassa kunnossa. Koulun osoite on:
Arvo Ylpön koulu
Sontulantie 6
37800 AKAA
Maksuehto: 21 vuorokautta hyväksytystä vastaanotosta.

Muuta huomioitavaa
Tarjouksen pyytäjällä on oikeus jättää tarjous huomioimatta, mikäli se ei vastaa tarjouspyyntöä tai anna riittäviä tietoja.
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden jättää hankinta tai osa siitä toteuttamatta, mikäli käytössä oleva määräraha ei ole riittävä saatuihin tarjouksiin nähden.
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden hankkia käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
molemmat tarjottavat pianot ja/tai pianotuolit tai -penkit joko saman tyyppisinä tai eri tyyppisinä ja joko samalta toimittajalta tai eri toimittajalta tarjouskilpailun tuloksen mukaisesti.
Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään avaamattomina.
Tarjousten pyytäjä ei maksa korvausta tarjousten tekemisestä
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Tarjousten sitovuus ja voimassaoloaika
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2019 saakka. Tarjoukseen tulee sisältyä maininta toimitusajasta. Toimituksen ajankohta on erikseen sovittavana ajankohtana syksyn
2019 aikana.

Tarjousten toimittaminen
Tarjoukset pyydetään toimittamaan 30.9.2019 klo 16.00 mennessä joko
sähköpostitse osoitteella: visa-matti.vuoristo@akaa.fi
(viestin otsikoksi "AYK:n pianot")
tai
kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Akaan kaupunki
Arvo Ylpön koulu/rehtori Visa-Matti Vuoristo
PL 34
37801 AKAA
(kuoreen merkintä "AYK:n pianot").

Yhteydenpito ja lisätiedot tarjouskilpailun aikana
Kaikki hankintaan liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan kirjallisesti sähköpostilla
16.9.2019 mennessä rehtori Visa-Matti Vuoristolle, sähköposti visa-matti.vuoristo@akaa.fi
Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee
esittää kysymyksensä edellä esitetyillä tavoilla.
Jotta kaikilla tarjoajilla on käytettävissään kaikki pyydetty lisäinformaatio, kaikki 16.9.2019
mennessä sähköpostitse esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan URL-osoitteessa:
https://www.akaa.fi/ajankohtaista/hankinnat-myydaan/

Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999. Tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.
Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti:
• Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm.
tarjouksen valintaa vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö.
• Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli muille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.
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Salassa pidettävät asiakirjat eivät tule julkisiksi. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei
pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/21.4.1999 11 §).
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