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Skannerin hankinta

Hankintayksikkö

Kärkölän kunta
Tekninen toimi
Virkatie 1 16600 Järvelä
https://www.karkola.fi

Hankinnan kohteen kuvaus
Kärkölän kunta pyytää tarjoustanne suurkuvaskannerista.
Kunnan arkistossa on suuri määrä erilaisia asiakirjoja, jotka on siirrettävä sähköiseen
muotoon esimerkiksi asemakaavapiirustuksia, karttoja ja rakennuslupahakemuksia.
Hankinta toteutetaan kertaluontoisena.
Suurkuvaskannerin hankintaan sisältyy
Suurkuvaskanneri hankitaan kokonaispalveluna, eli palveluntuottaja vastaa
suurkuvaskannerista kokonaisuutena.
Sopimuksen piiriin kuuluu suurkuvaskannerin, takuu, asennus, kuljetus, sekä laite‐ ja
käyttökoulutus (2 h).
Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse
esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Mahdolliset tarjouksen
laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä 26.2.2021 mennessä osoitteeseen:
Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkola.fi
Nimellä: Suurkuvaskanneri
Kysymykset vastauksineen julkaistaan 2.3.2021 osoitteessa https://www.karkola.fi.
Hankintamuoto

Tässä pienhankinnassa menettelynä käytämme hankintalain 32§:n mukaista avointa
menettelyä.
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Hankinnan vähimmäisvaatimukset
-

Vaatimuksena on paperin vähimmäisleveys: 965mm
Optinen tarkkuus: 1200 x 1200 dpi
Pystyy käsittelemään vähintään 2mm paperia
Pystyy käsittelemään heikossa kunnossa olevaa paperia
Skannaus nopeudella ei hirveästi väliä
Pystyy toimimaan muun merkkisten suurkuvatulostimien tai myös tavallisten
tulostimien kanssa
Helppokäyttöinen

Lisäksi hankinnan kohteeseen kuuluu:
- takuu skannerille (takuuajan pituus)
- laite ja käyttökoulutus 2h
Hinta

Tarjous pyydetään kiinteähintaisena. Kaikki hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa
(ALV. 0 %). Hinnan tulee sisältää kaikki työn vaatimat kustannukset tuote‐, matka‐,
kopio‐ yms. kuluineen.
Kärkölän kunnan suurkuvaskannerin hinnat tulevat eritellä seuraavasti:
- suurkuvaskannerin kokonaishinta
- kuljetus hinta
- huollon hinta
- asennus hinta
- takuuaika
- laite ja käyttökoulutus 2h yksikköhinta.
Liitteenä hyödynnettäväksenne tarjouslomake (Liite 1.).

Laskutus

Palvelu laskutetaan sopimuksen mukaan.
Muilta osin noudatetaan sopimusehtoja:
yleisiä maksuehtosopimusehtoja alakohtaisesti.
Laskutuksessa noudatetaan Kärkölän kunnan laskutusohjeita.

Maksuehto

Maksuehto 14 pvä, kun lasku on saapunut ostajalle ja tavara on hyväksytty/
asennettu.

Aikataulu
Asennustyö aloitetaan mahdollisimman pian solmitun hankintasopimuksen jälkeen.
Työt toivotaan toteuttavan nopealla aikataululla.

Tarjousten käsittely

Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään avaamattomina.
Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä.
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Tarjousten vertailu ja ‐perusteet
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavien vertailuperusteiden mukaisesti:
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjotut palvelut eivät
sovellu käyttötarkoitukseen. Lisäksi tarjousten tulee täyttää vaaditut
vähimmäisvaatimukset.
Ennen hankintapäätöstä tarjoajien tulee esitellä tarjotut suurkuvaskannerit tilaajalle
tarjouksen liitteenä.
Mikäli toimittaja ei pysty esittelemään kaikkia tarjoamiansa toimintoja tilaajalle,
annettu tarjous hylätään.
Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Se määritetään hinnan,
tuotekuvauksen ja teknisten edellytysten perusteella. Hankintaprosessin aikana
järjestetyissä sopimusneuvotteluissa tarkastetaan, että tarjoukset ovat
tarjouspyynnön mukaisia.
Kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arvioinnin pisterajat ja painoarvot ovat
seuraavat:
pisteet

painoarvo

tarjoushinta

80

80 %

tekniset vaatimukset

20

20 %

yhteensä

100

100 %

TarjT
Tarjoushinnan pisteytys määritetään ilmoitetun kokonaiskustannusten perusteella.
Teknisistä vaatimuksista saatava pisteytys määritetään tarjoajan ilmoittamista
suurkuvaskannerin teknisistä laatuvaatimuksista.
Teknisten vaatimusten vertailupisteiden laskentakaava on seuraava:
Vertailtavan tarjouksen saama pistemäärä
Vertailupisteet =20 pistettä x ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Teknisesti parhaan tarjouksensaama pistemäärä
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Tarjoushinnan vertailupisteiden laskentakaava on seuraava:
Edullisimman tarjouksen hinta
Vertailupisteet = 80 pistettä x ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pisteytettävän tarjouksen kokonaishinta
Tarjouksista valitaan se, joka täyttää tekniset vaatimukset ja on
kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta
arvioitaessa otetaan huomioon:
1) hinta (painoarvo 80 %)
2) tekniset vaatimukset (10 %)
3) laatu, takuuaika ja laitteen helppokäyttöisyys (painoarvo (10 %).
Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tämän tarjouspyynnön mukainen tai jos tarjous
saapuu tarjousten jättöajan jälkeen. Asiakas pidättää oikeuden hylätä kaikki
tarjoukset.
Muut ehdot

Hankinnassa noudatamme julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009‐
tavarat) siltä osin, mitä muutoin tässä ei ole esitetty.

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 8.3.2021 klo 16:00
mennessä osoitteeseen: kirjaamo@karkola.fi
Hankinnan tunnus: ”Kärkölän kunnan skanneri’’
Sähköpostitse toimitettavien tarjousten sähköpostiviestin aiheeksi on myös
merkittävä hankinnan tunnus.
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen
tiedoksiantoa varten.

Tarjousasiakirjojen kieli

Tarjous liitteineen tulee olla laadittu suomen kielellä.

Tarjousten voimassaoloaika
Tarjousten tulee olla voimassa 15.3.2021 saakka.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä
mitään annetuista tarjouksista.
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta‐asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan
pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä
liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä,
ne on oltava erillisenä liitteenä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta
koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.
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Allekirjoitus

Kärkölän kunta
Ville Partio
tekninen johtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kärkölän kunnan
asianhallintajärjestelmässä.

LIITTEET
tarjousvertailupohja – tarjoaja täyttää
Kärkölän kunnan laskutusohjeistus
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TARJOUSLOMAKE
SUURKUVASKANNERIN HANKINTA
TARJOUS

Yritys______________________________________________________________________
tarjoaa tarjouspyynnössä mainittuja ohjausjärjestelmälaitteistoja tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisesti:

Suurkuvaskannerin kokonaishinta
Alv. 0 % ________________ euroa
Kuljetus hinta
Alv. 0 % ________________ euroa
laite ja käyttökoulutus 2h yksikköhinta.
Alv. 0 % ________________ euroa
Huolto ja asennus hinta
Alv. 0 % ________________ euroa
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KÄRKÖLÄN KUNNAN LASKUTUSOHJEISTUS

LASKUTUSOSOITTEET:
Kärkölän kunta
PL604
15101 LAHTI
Verkkolaskuosoite
Kärkölän kunta
OVT‐tunnus 1 Verkkolaskuosoite 003701482689
Y‐tunnus 0148268‐9
• Verkkolaskuoperaattori CGI, välittäjätunnus (operaattoritunnus) 003703575029
• Sopimus verkkolaskujen välityksestä Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OKO Pankki Oyj:nja Danske Bankin
kanssa
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