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TIESUOLAN TOIMITTAMINEN (kesäsuola CaCl2), Suupohjan kuntien yhteishankinta

Teuvan kunnan yhdyskuntarakennetoimiala pyytää tarjoustanne tiesuolan (kesäsuola CaCl2 hiutaleena) toimittamisesta Kristiinankaupungin, Närpiön, Kaskisten ja Kauhajoen kaupungeille sekä Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnille katujen, yksityis- ja kaavateiden sekä liikuntapaikkojen kunnossapitoon kesäkaudella
2021.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA – palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankintailmoitus julkaistaan kunkin kaupungin ja kunnan kotisivuilla.
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE
2014 Tavarat). Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisena,
jätetään ottamatta huomioon hankintaa ratkaistaessa.
Hankinnan arvo
Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 4 luvun 25§ mukaisen kansallisen hankinnan arvon.
Toimitettavan materiaalin kokonaismäärä on 301,5 tn, josta 294,0 tn suursäkeissä ja 7,5 tn piensäkeissä.
Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää
Säkkien tulee olla pakattuna seuraavasti (tai muulla vastaavalla tavalla):
Suursäkit; päällyssäkki polypropeenikangasta, kosteussuojana toimiva sisäsäkki
polyeteeniä, lisäksi säkissä tulee olla sen käsittelyä kestävä nostolenkki/-kahva.
Piensäkit; kuormalavalle pinotut kiristyskalvoon käärityt polyeteenisäkit.
Materiaalit toimitettuina vapaasti autossa kunkin kaupungin/kunnan osoittamiin
varastopaikkoihin. Toimitusaika viimeistään viikko 14 / 2021 tai sopimuksen
mukaan.
Ennen toimitusta tulee toimittajan olla yhteydessä ja sopia tarkempi toimitusaika
ja – paikka kunkin kaupungin/kunnan yhteyshenkilön kanssa.
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.
Osatarjouksia ei hyväksytä.

Huom! Laskutus suoraan kullekin kaupungille/kunnalle yhteystietoluettelon mukaisesti.
Hankinnassa mukana olevien kaupunkien ja kuntien yhteinen hankintarengas
päättää tarjouksien hyväksymisestä ja toimittajan valinnasta.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Teuvan kunnan tekninen johtaja Matti Hakola, puh. 040 612 6565.
Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos
- tarjoajalla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä
hankinnan toteuttamiseen tai tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen.
- hankintalain 80§ ja/tai 81§ edellytykset täyttyvät
Tarjousten voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta.
Valintaperusteet
Halvin kokonaishinta, alv 0%.
Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella ja se tulee jättää Teuvan
kunnan yhdyskuntarakennetoimialan toimistoon maanantaina 15. helmikuuta
2021 klo 12.00 mennessä joko:
suljetussa kirjekuoressa osoitteessa
Teuvan kunta / yhdyskuntarakennetoimiala
Rasintie 1 A, 64700 TEUVA
Kuoreen merkintä ”Tiesuolatarjous”
tai sähköpostitse: kunta@teuva.fi .
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LIITTEET

Tiesuolan hankinta 2021 yhteystietoluettelo
Tiesuolan hankinta tarjouslomake

