ETELÄ-SAVON SOSIAALITERVEYSPALVELUJEN KY

TARJOUSPYYNTÖ

Tekniset palvelut

11.10.2017

MAALAUSTÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa maalaustöiden suorittamisesta alla mainittuihin toimituskohteisiin.
Sairaalat ovat savuttomia.
Toimituskohteet

Tarjouksessa mukana olevat:
Mikkelin keskussairaala
Moision sairaala

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tehdään ajanjaksolle 1.1.2018 – 31.12.2019. Mikäli sekä tilaaja että palvelun tarjoaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista 1.1. 31.12.2020.
Sopimusehdot

Asennustöissä noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014
PALVELUT sekä JYSE:ä täydentävänä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE
1998.

Tarjous

Hinnat tulee ilmoittaa seuraavasti:
1. Maalarin tuntiveloitus
Tuntiveloituksen tulee sisältää maalarin palkan, yleiskustannusprosentin, sosiaalikustannukset, työkalukorvauksen, ruoka-, päivä- ja matkarahat sekä vakuutuksen. Työnjohdon kustannukset sisältyvät em. asennustyökustannuksiin.
2. Työnjohdon tuntiveloitus sisältäen työnjohtajan palkan, yleiskustannusprosentin,
sosiaalikustannukset ja em. kulut. Tätä hintaa käytetään erikseen sovittavissa
tapauksissa, jolloin työnjohdolle maksetaan palkkaa. Työnjohtajan hintaa ei pisteytetä.
3. Toimitettujen materiaalien ja tarvikkeiden yleiskustannusprosentti (osoitettava
tositteilla).

Maksuehto

30 pv netto.

Takuuaika

Asennustöiden takuuaika on 24 kuukautta. Vuoden aikana suoritetut työt otetaan
vastaan 31.12. kyseistä vuotta. Takuu alkaa 1.1. seuraavana vuonna.

O:\tekniikka\6006004000 Käyttö\Tek2017\Vuosisopimukset\Kilpailutus 2018\Kilpailutus\Anita\Maalaus 2018-2020\Maalaus 2018-2020.doc

ETELÄ-SAVON SOSIAALITERVEYSPALVELUJEN KY

TARJOUSPYYNTÖ

Tekniset palvelut

Vakuus

11.10.2017

Takuuajan töiden ja toimittamiensa tarvikkeiden vakuudeksi urakoitsija antaa YSE:n
mukaisen vakuuden.

Vakuutus

Tilaaja huolehtii kohteen palovakuuttamisesta.

Työaika

Sovitaan tilattaessa.

Hinnanmuutosperusteet
Tarjouksessa ilmoitetut tuntiveloitushinnat ovat kiinteät vuoden 2018.

Sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvista hintamuutoksista palvelun tarjoajan tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa. Hinnan korotustapauksissa pidättää tilaaja oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi ja pyytää uudet tarjoukset. Hintojen korotuksista voidaan myös sopia tilaajan
ja palvelun tarjoajan kesken.
Tilaus- ja toimituskäytäntö
Tilaukset tapahtuvat eri toimituskohteiden vastuuhenkilöiden toimesta. Toimitukset ja
laskutus tulee suorittaa kunkin tilaajan ilmoituksen mukaan.
Tilausten suorittamisesta ja laskutuksesta sovitaan sopimusneuvottelussa.

Hankintapäätösperuste
Vertailussa on 100 pistettä, jotka jakaantuvat seuraavasti:
·

maalarin palkka yleiskustannuksineen

max 80 pistettä

·

materiaalin yleiskustannukset

max 20 pistettä
yht. 100 pistettä

Tarjousten arvioiden perusteena ovat tarjouslomakkeessa annetut tiedot. Mikäli tarjousta ei ole annettu tarjouslomakkeella tai se ei sisällä vaadittuja selvityksiä tarjous
hylätään.
Sopimuksen laatiminen
Sopimus laaditaan tilaussopimusperiaatteella. Sopimukseen liitetään tärkeimmäksi
asiakirjaksi sopimusneuvottelupöytäkirja ja todistukset verojen yms. maksujen suorittamisesta.
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Tarjouksen jättäminen
Tarjous lähetetään osoitteella:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujenn ky.
Hankintatoimisto
Porrassalmenkatu 35 - 37
50100 MIKKELI
Tarjouksen tulee olla perillä 30.10.2017 kello 12.00 mennessä
Kuoreen merkintä: ”Maalaustuntityöt'.

Tarjouksen pyytäjä varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia maalaustöitä myös muilta yrityksiltä.

Tarjouksen tulee olla voimassa helmikuun 2018 loppuun.
Lisätietoja:

tekninen päällikkö Teppo Yli-Karro

puh. 044-351 4195

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Teppo Yli-Karro
tekninen päällikkö

LIITTEET

Tarjouslomake, liite 1 (tarjoaja täyttää)
Tarjoajan antama vakuutus yrityksen tiedoista, liite 2 (tarjoaja täyttää)

O:\tekniikka\6006004000 Käyttö\Tek2017\Vuosisopimukset\Kilpailutus 2018\Kilpailutus\Anita\Maalaus 2018-2020\Maalaus 2018-2020.doc

