TARJOUSPYYNTÖ
6.9.2018
Vastaanottajat:
Isku Interior Oy
Lekolar-Printel Oy
Martela Oyj
Ofisea Oy

Minikilpailutus

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUKSEN KOULUKALUSTEIDEN HANKINTA
Vihdin kunta on kilpailuttanut irtokalusteiden vuosi- ja täydennyshankinnat puitejärjestelynä.
Puitejärjestelyä koskeva hankintapäätös on tehty Vihdin kunnanvaltuustossa 26.1.2015 §3.
Hankinnan kohteena ovat olleet seuraavat kalusteryhmät: toimistokalusteet, koulujen
kalusteet, päiväkotikalusteet, kokoontumistilojen kalusteet, muut vastaavat kalusteet (sisältää
myös mm. koulujen ensikertaisen kalustamisen). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä siten,
että arviolta alle 30.000 euron hankinnat voidaan hankkia suoraan joltakin puitejärjestelyyn
valitulta toimittajalta pienhankintana ja arviolta 30.000 euroa ylittävät kalustehankinnat
kilpailutetaan puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken ns. minikilpailutuksena.
Koulukalusteiden osalta puitejärjestelyyn valittiin seuraavat tarjoajat: 1) Lekolar-Printel Oy, 2)
Isku Interior Oy, 3) Martela Oyj, 4) Ofisea Oy.
Tämä tarjouspyyntö on minikilpailutus koulukalusteiden puitejärjestelyyn valittujen toimittajien
kesken. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana.
Hankinnassa noudatetaan puitejärjestelyä koskevaa sopimusta, jollei tämän minikilpailutuksen
yhteydessä ole hankekohtaisesti muuta mainittu.
Hankittavan kalustuksen ja siihen liittyvän muun tarjoukseen sisältyvän sisustuksen tulee olla
hinnaltaan 500.000 € (alv 0 %).

1. HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS
Vihdin kirkonkylän Campus-hanke on tällä hetkellä suurin lähivuosina toteutettava Vihdin
kunnan rakennushanke, jonka kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa. Campus korvaa
Vihdin yhteiskoulun (vuosiluokat 7-9) vanhimmat osat, minkä lisäksi tiloihin siirtyy
Pappilanpellon koulun 4-6 vuosiluokat. Campukselle rakentuu myös uusi nuorisotila sekä tila
kirkonkylän kirjastolle. Merkittävä osa suunnitelman toteuttamista on uuden liikuntatilan
rakentaminen kirkonkylään sekä kirkonkylän lähiliikunta-alueiden kehittäminen.
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Campuksen koulujen tilat sekä nuorisotila ja kirjasto valmistuvat kesällä 2019, liikuntahalli
syksyllä 2019 ja lähiliikunta-alueet vuosina 2019 – 2020.
Nyt kalustettavana ovat Campuksen liitteessä 1 määritellyt tilat. Kalusteiden hankinnasta on
käyty alustavaa keskustelua koulukalusteiden puitesopimukseen kuuluvien kalustetoimittajien
kanssa ennen tarjouspyynnön laatimista. Keskustelutilaisuuteen lähetettiin kutsu kaikille em.
sopimuskumppaneille. Keskustelutilaisuus pidettiin Vihdin kunnanvirastolla 26.4.2018 ja siinä
esiteltiin kalustettavien tilojen pohjapiirustuksia ja keskusteltiin tarjouskilpailuun liittyvistä
reunaehdoista ja toiveista.
Kalustettavista tiloista toimitetaan asianosaisille tarjoajille pohjapiirustukset tarjousten
tekemistä varten. Toimitettavista materiaaleista käy ilmi myös urakkaan kuuluvat kalusteet,
jotka tarjousten jättäjien tulee huomioida tarjousta tehdessään. Kalustettavien tilojen
toiminnot, kalustustarpeet sekä kalustusratkaisuihin vaikuttavat tekijät on kuvattu
tarjouspyynnön liitteessä 1.
Kalusteratkaisujen tulee tukea uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja koulujen
pedagogiikan painopisteitä. Toiminnassa painottuvat oppilaslähtöinen lähestymistapa
oppimiseen, yksilön huomioiminen ja aktiivinen oppilas sekä opettajan rooli enemmän
ohjaajana ja vertaisopettajana sekä samanaikaisopettajuus. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen
osalta tulee huomioida vertaisoppiminen ja ryhmätyöskentely erikokoisissa ryhmissä sekä
yhteistyö koulun ulkopuolelle ja TVT:n hyödyntäminen. Toisaalta kalusteratkaisujen tulee
mahdollistaa myös oma rauha ja itsenäinen työskentely. Yleisopetus- ja erityisopetustiloissa on
huomioitava eriyttämismahdollisuus (erikoisluokissa eli biologia, fysiikka, musiikki,
kuvaamataito ei välttämätön). Jokaiseen opetustilaan tarvitaan opettajan työpiste, vaikkei sitä
olisi erikseen liitteessä 1 mainittu. Oppilaille tulee olla liitteessä 1 mainitun määrän mukaisesti
työtasollisia työpisteitä.
Kalusteratkaisuissa tulee toteutua toimiva kokonaisuus, huomioiden ergonomia, ekologisuus,
muunneltavuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen viihtyisyys,
järjestys ja siisteys / puhtaanapito.
Tekstiilipintaisten kalusteiden tulee olla kestäviä, helposti puhdistettavia ja paloturvallisia.
Kalusteissa ei saa olla sokkeleita eikä avohyllyjä. Erillisissä varastotiloissa avohyllyt ovat sallittuja.

2. TOIMITTAJAN PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN JA TILAAJAN OIKEUDET
Tarjoajan tulee nimetä projektihenkilöstö, joka huolehtii ja avustaa koulun henkilökuntaa
kalustuksen lopullisen tilauksen yhteydessä. Valitun palveluntuottajan projektihenkilöstön tulee
lainvoimaisen hankintapäätöksen jälkeen, yhdessä tilaajan nimeämän työryhmän kanssa,
viimeistellä lopullinen tilaus / kalustus.
Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää lopullisen tilauksen
yhteydessä + - 10 % tarjotusta määrästä.
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Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita,
värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja kohtuullisessa määrin tai mikäli katsoo siihen olevan
asianmukaiset perustelut, esimerkiksi kunnan sisäilmatyöryhmän ohjeistus.
Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää kilpailutus tai luopua hankinnasta kokonaan tai osittain,
mikäli kunnanvaltuuston päätökseen perustuvat määrärahat vuodelle 2019 eivät riitä hankinnan
toteuttamiseen tässä tarjouspyynnössä suunnitellulla tavalla. Kunnanvaltuusto päättää vuoden
2019 talousarviosta vuoden 2018 lopulla.

3. TOIMITUSAIKA
Kalusteiden toimitusajankohta on riippuvainen siitä, milloin rakennus on vastaanotettu. Valitulla
tarjoajalla tulee olla valmius toimittaa kalusteet kesäkuun loppuun mennessä. Tarkemmat
toimituspäivät sovitaan tilaajan ja valitun tarjoajan kesken.

4. TAKUU
Kaikilla kalusteilla ja niihin käytetyillä materiaaleilla tulee olla vähintään 60 kk takuu. Takuun
tulee koskea kaikkia tuotevirheitä sekä kuljetus- ja laatuvirheitä.
Toimittajalla tulee olla takuuaikainen huolto-organisaatio sekä toimiva prosessi takuunaikaisten
tuote- tai laatuvirheiden korjaustoimenpiteille.

5. RINNAKKAISTARJOUKSET
Tarjoaja voi toimittaa korkeintaan kaksi rinnakkaistarjousta. Tarjousten tulee kuitenkin olla
täydellisiä eli kokonaan omia tarjouskokonaisuuksia.

6. TARJOUKSEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Tarjouspyynnön kohdassa 1 ja liitteessä 1 on kuvattu hankinnan tarpeet, jotka tarjoukseen tulee
sisältyä.
Tarjous liitteineen tulee laatia suomenkielellä.
Tarjouksen tulee sisältää:
1. kalustetut pohjakuvat
2. huonekohtaiset realistiset tilakuvat 3D-ohjelmalla tuotettuina tiloista:
ela-tila (317)
HOPE-luokka (420)
3.krs ot2 (310)
4.krs ot2 (404)
3.krs ot3 (313)
4.krs ot3 (413)
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kuvaamataito (133)
musiikki (319)
biologia (218)
fysiikka (207)
2.krs ryhmätila (215)
3.krs ryhmätila (311)
4.krs ryhmätila (412)
neuvottelutila (403)
aula (100)
aula (400)
opehuonetilat
3. numeroidut kalustekortit joista selviää tuotteiden ominaisuudet ja materiaalit
4. kalusteiden yksikköhinnat (alv 0 %), tilakohtaisesti jaoteltuina
Tarjoajilla on mahdollisuus esitellä tarjouksensa tilaajan edustajille Vihdin kunnanvirastolla
(Asemantie 30, Nummela, 4.krs neuvottelutila). Tarjoajakohtaiset esittelyajat on sovittu kunnan
ja tarjoajien edustajien kanssa ja ne ovat seuraavat:
TO 15.11. klo 8:30 - 10:00 Isku
TO 15.11. klo 10:30 - 12:00 Lekolar
PE 16.11. klo 8:30 - 10:00 Martela
PE 16.11. klo 10:30 - 12:00 Ofisea
Tarjoajan tulee järjestää tarjousten arviointiryhmälle mahdollisuus tutustua tarjouksessa
esitettyihin kalusteisiin / kalusteratkaisuihin käytännössä, mikäli arviointiryhmä tutustumista
pyytää. Tutustumismahdollisuus tulee järjestää kahden viikon sisällä esitetystä pyynnöstä.
Tarjous ei saa olla ehdollinen.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta
tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt ehdottomat vaatimukset eivät täyty tai
jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

7. TARJOUSHINTA
Tarjoushinta on 500.000 € (alv 0 %).
Tarjoushinnan tulee sisältää kalustussuunnittelu, tarjoukseen sisältyvät ja tilakuvissa sekä
tarjoajan toimittamissa kalustepohjissa olevat tuotteet sekä toimitus sisältäen
kuljetusvakuutuksen, asennuksen, pakkausmateriaalien poiskuljetuksen, käytön opastuksen,
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dokumentoidun vastaanottotarkastuksen yhdessä tilaajan kanssa, sekä kaikki takuun aikaiset
huolto ja korjaus toimenpiteet, takuuehtojen mukaisesti.

8. LASKUTUS JA MAKSUEHTO
Laskutus tapahtuu hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen.
Maksuehto 30 pv netto.
Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

9. TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA
Tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan.
Koska kyseessä on käänteinen kilpailutus = ”ranskalainen urakka”, tarjousten hinnan tulee olla
500.000 € (alv 0 %).
Tarjousten vertailu suoritetaan laadun ja määrän osalta seuraavin perustein:
PEDAGOGISEN NÄKEMYKSEN MAHDOLLISTAMINEN
Oppilaslähtöinen lähestymistapa oppimiseen
Monipuolisia opetusmenetelmiä tukeva
Oppilaan omaa aktiivisuutta, toiminnallisuutta ja luovuutta tukeva
Vuorovaikutusta lisäävä
Erikokoisten ryhmien työskentelyn/opetuksen mahdollistava
Mahdollisuus omaan rauhaan /itsenäiseen työskentelyyn
Maksimipisteet 30
KALUSTEIDEN RIITTÄVYYS
Kalusteiden määrä ja hyödynnettävyys yksittäisten tilojen sekä
kokonaisuuden käyttötarpeisiin nähden
Miten tarjoaja on varmistanut kalusteratkaisuilla erilaisten toimintojen
toteuttamisen tiloissa
Kalusteiden monikäyttöisyys
Maksimipisteet 25
MUUNNELTAVUUS
Kalusteiden säädettävyys ja käyttäjäystävällisyys
Kalusteiden siirreltävyys; minkälaisia toimenpiteitä kalustuksen uudelleen
sijoittelu aiheuttaa, kalusteiden kestävyys siirreltäessä
Kuinka kalusteet ovat pinottavissa / varastoitavissa (luokassa)
Maksimipisteet 15
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ERGONOMIA
Miten tarjoaja on huomioinut ergonomian kalusteratkaisuissaan
Henkilökunnan ergonominen työskentely
Oppilaiden ergonomia
Eri-ikäisten oppilaiden huomioiminen (ala- ja yläkoulu)
Turvallisuus
Maksimipisteet 10
SISUSTUKSEN KOKONAISUUS
Yhtenäinen ilme (raikas värimaailma, rakennuksen yleisilmeiseen sopiva),
viihtyvyys
Puhtaanapito / siivottavuus
Liikkuminen, läpikulku (aulat) eri tiloissa
Melua vaimentavat ratkaisut
Tarjoukseen mahdollisesti sisällytetyt, liitteessä 1 mainitut tilakohtaiset
tarkennukset
Muut tarjoukseen mahdollisesti sisältyvät lisäelementit, esimerkiksi
työskentelyä helpottavat ratkaisut tms.
Maksimipisteet 20

10. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti
yleisesti julkisia. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai
ammattisalaisuuksia.
Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne
esitettävä erillisellä liitteellä, jonka tulee olla selkeästi merkitty, merkinnällä SALAINEN.
Kokonaishinta ei ole salassa pidettävä liike- tai ammattisalaisuus.
Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut
tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.

11. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN JA SOPIMUS
Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoite, johon minikilpailutuksen ratkaisua
koskeva päätös voidaan toimittaa. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai
ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.
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Päätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, ja sillä edellytyksellä, että päätös on saanut
lainvoiman.
Valitun tarjoajan kanssa ei tehdä enää uutta sopimusta, vaan hankinnan osalta noudatetaan
kunnanvaltuuston hankintapäätöksen (26.1.2015 § 3) mukaista puitejärjestelyä koskevaa
sopimusta. Minikilpailutuksen yhteydessä tai siinä valituksi tulleen tarjoajan kanssa voidaan
määritellä hankekohtaisia tarkennuksia.

12. HANKINNASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä:
1. Puitejärjestelyä koskeva sopimus
2. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö liitteineen
3. Minikilpailutuksen tarjous liitteineen

13. HANKINTAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa perjantaihin 28.9.2018 klo 10:00
mennessä sähköpostitse osoitteeseen kunnanvirasto@vihti.fi. Puhelimitse tehtyihin
lisätietopyyntöihin ei vastata.
Sähköpostiviestiin tulee laittaa otsikko ”Lisätietopyyntö: Campuksen koulukalusteiden
minikilpailutus”.
Kysymykset on esitettävä suomenkielellä.
Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan kaikille asianosaisille tarjoajille
sähköpostitse mahdollisimman pian ja kuitenkin viimeistään perjantaina 5.10.2018. Samassa
yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

14. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
Tarjous liitteineen tulee toimittaa identtisesti viidelle (5) muistitikulle tallennettuna
maanantaihin 12.11.2018 klo 10:00 mennessä. Paperisten tarjousten toimittaminen on
vapaaehtoista. Tarjoukset toimitetaan Vihdin kunnan kirjaamoon osoitteeseen:
Vihdin kunta, kirjaamo
PL 13 / Asemantie 30
03101 Nummela
Kuoressa on oltava merkintä ”Tarjous: Campuksen koulukalusteiden minikilpailutus”.
Lähettäjän vastuulla on huolehtia siitä, että tarjous saapuu hankintayksikölle määräajassa.
Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
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Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.
Mikäli paperisen ja sähköisen tarjouksen välillä on eroavaisuuksia, sähköinen (muistitikulla
oleva) tarjous on pätevämpi.
Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista
perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi valtuuston hyväksymän budjetin
poikkeaminen merkittävästi tarjouspyynnössä esitetystä urakkasummasta.
Vihdin kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

LIITTEET:
Liite 1: Campuksen kalustettavien tilojen toiminnot ja kalustustarpeet (Kalusteet Campus.xlsx)
dwg-muotoiset materiaalit
pdf-muotoiset materiaalit
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