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Porin Vesi,
Markku Harju

Ulasoorintie 7, 28600 Pori

2.1.2019

LUOTSINMÄKI – AHLAINEN PUTKITOIMITUKSET 2019

PEH 160 PN10 vesijohto, siniraitainen n. 7200
metriä n. 500 metrin kelalla ja

Hankinnan kohde

PEH 225 PN10 paineviemäri, ruskearaitainen
n. 11 000 metriä 20 metrin salkoina.

Toimitus-/sopimusaika

15.2.2019 – 30.11.2019

Hankinnassa käytettävä valintaperuste

Halvin hinta

Tarjouksen jättäminen
Tarjousaika päättyy 14.1.2019 klo 12:00. Hinnat on ilmoitettava liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouksen on oltava voimassa 3 kuukautta.
Tarjous annetaan sähköpostilla osoitteeseen: tarjoukset.porinvesi@pori.fi .
Tarjoussähköposti tulee otsikoida ”Luotsinmäki Ahlainen”
MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA

Hankintamenettely
Osatarjoukset

Avoin hankintamenettely
Osatarjouksia ei huomioida

Sopimuskausi

15.2.2019 – 30.11.2019

Kelpoisuusvaatimukset

Hankittavan putken tulee täyttää voimassaolevien standardien ja normien vaatimukset.

Putkipituudet

160 PEH putki toimitetaan kelalla, noin 500 metriä/kela.
225 PEH toimitetaan 20 metrin salkoina autokuormittain.

Putkien toimittaminen

Putket toimitetaan Luotsinmäki – Ahlainen urakkaan rakennusurakan
aikataulun mukaisesti. Putkierä on toimitettava 3 viikon kuluessa tilauksesta.

Putkikuorman purku

Putket toimitetaan työmaalle urakoitsijan ilmoittamaan paikkaan. Rakennusurakoitsija järjestää kuormien purkamisen.

Tarjouksen antaminen
Hinnoittelu

Tarjoushinnat annetaan nettohinnoin alv 0% liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Annetun hinnan tulee sisältää putkien toimitus (=rahti)
työmaalle.
Hinta tulee olla kiinteä koko toimituskaudelle.

Valinta- ja vertailukriteerit
Hankinnassa valintaperusteena on halvin hinta.
Putkien toimittajaksi valitaan halvimman vertailuhinnan jättänyt toimittaja.
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Laskutus- ja maksuehdot
Porin kaupunki on siirtynyt käsittelemään ostolaskuja sähköisesti.
Verkkolaskuoperaattorina toimii BasWare eInvoices Oy. Maksuehto on
laskun saapumisesta lukien paperilaskuna väh. 21 päivää netto ja
verkkolaskuna väh. 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Sopimusehdot

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja
tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana.
Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määritellään tarkemmin
mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely.
Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja.
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen
osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa
ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: ostopalvelusopimus, tarjouspyyntö ja tarjous.
Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista
toiminnan oleellisista muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan viipymättä toiselle sopijapuolelle.)

Lainsäädäntö

Hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) periaatteita.
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
Tarjoukseen tulee liittää toimivaltaisen viranomaisen antama todistus
(enintään 2kk vanhoja) siitä, että tavaratoimittaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan lainsäädännön mukaiset eläkevakuutusmaksut sekä verot tai valaehtoinen ilmoitus yhdyskuntavelvoitteiden suorittamisesta.
Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen.
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan
tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa Markku Harju p. 044 701 2505 tai
email markku.harju@pori.fi .

