TARJOUSPYYNTÖKIRJE

TARJOUSPYYNTÖ
ASUMISESSA SYNTYVIEN BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY
1. Urakan sisältö, urakka-alue ja urakka-aika
Sammakkokangas Oy kilpailuttaa osakaskuntiensa alueella syntyvän kunnanvastuulla olevan biojätteen käsittelyn.
Biojätettä syntyy noin 2000 tn vuodessa. Osatarjouksia ei hyväksytä. Urakka-aika on 1.1.2022 – 31.12.2023.
Sopimukseen liittyy optio 1 - 12 kk, josta neuvotellaan erikseen. Optio hyväksytään molempien suostumuksesta.
Osatarjouksia ei hyväksytä.
Urakka-aika on 1.1.2022 – 31.12.2023. Sopimukseen liittyy optio 1 - 12 kk, josta neuvotellaan erikseen. Optio
hyväksytään molempien suostumuksesta.
2. Urakassa noudatettava lainsäädäntö
Tarjouksen jättäneen tulee tarjouksessa ilmoittaa käsittelytoimintaa koskevat lupatiedot mm. ympäristölupaasiat.
3. Tarjoajaa koskevat vaatimukset
Tarjoajaa ei saa rasittaa hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 80 §:n
mukainen pakollinen pois sulkemisperuste. Tarjoajan on oltava vakaavarainen ja luotettava eikä tarjoajan
organisaatiolla saa olla kontollaan verorästejä tai maksamattomia sosiaaliturva- tai eläkevakuutusmaksuja.
Tarjoajalla tulee olla lainvaatimat luvat voimassa. Asiointikieli on suomi.
4. Aliurakoitsijoiden käyttö urakassa ja niiden hyväksyttäminen tilaajalla
Tarjoajan on tarjouksessaan selkeästi selvitettävä miltä osin se aikoo antaa käsittelypalvelun mahdollisen
aliurakoitsijoiden toteutettavaksi. Aliurakoitsijaan kohdistuu samat vaatimukset kuin varsinaisen tarjouksen
jättäjään.
5. Tarjouksen laatiminen ja siihen sisällytettävät selvitykset
Hankintailmoitus on julkaistu 5.9.2018. Tarjous on tehtävä suomeksi liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen.
Tarjoajan on allekirjoitettava lomake sekä muut tarjoukseen liitettävät asiakirjat. Muulla tavoin laadittu tarjous
hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
Tarjousten laskenta-aika on 5.11.2021 klo 9 saakka.
Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat sekä selvitys käsittelytavasta, sen ympäristöluvasta
ja yhtiön taloudesta.
Tarjoukset ovat julkisia kaikille niille, jotka osallistuvat kilpailutukseen tarjouksen jättämällä. Tarjouksessa tulee
selkeästi ilmaista miltä osin ja miksi tarjous on salainen. Hintatietoja ei voi salata.
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6. Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset on toimitettava suljetussa kuoressa, jonka päälle on selvästi merkittävä sana ”LIETTEEN KÄSITTELY”
5.11.2021 klo 9 mennessä, osoitteella:
Postitse
Sammakkokangas Oy
PL 13, 43101 SAARIJÄRVI

TAI

Tuomalla suoraan toimistolle
Kannonkoskentie 1134
43100 SAARIJÄRVI

Myöhästyneet tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina ja ne palautetaan tarjoajalle avaamattomina.
Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjous saapuu perille määräaikaan mennessä. Tarjousten on oltava voimassa
kolme kuukautta tarjousten jättämiselle asetetusta määräajasta.
Lisätietopyynnöt
Outi Ruuska 044 468 5500, outi.ruuska@sammakkokangas.fi
7. Tarjouspyynnön hylkääminen
Yksittäinen tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous on poikkeuksellisen alhainen,
se tutkitaan ennen tarjouksen hyväksymistä. Tarjousten avaamisen jälkeen suljetaan tarjouskilpailusta pois ne
tarjoajat, joiden ei taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella voida arvioida selviävän
tarjouspyynnön velvoitteista. Jos jokin tarjoaja on suljettu pois tarjouskilpailusta tai tarjous on hylätty, ilmoitetaan
siitä perusteluineen tarjoajalle.
8. Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet
Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa 5.11.2021 klo 9:15 Sammakkokankaan toimistolla osoitteessa
Kannonkoskentie 1134. Hankintapäätös toimitetaan kaikille tarjouksen jättäneille sähköisesti tarjouslomakkeessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen muutoksenhakuohjeineen. Tarjouksen jättäneillä on mahdollisuus käydä
tutustumassa annettuihin tarjouksiin 3.12.2021 saakka klo 9 – 15 välillä Sammakkokankaan jätekeskuksessa
sijaitsevalla toimistolla. Emme jaa aineistoista kopioita vaan aineistot ovat nähtävissä edellä kerrottuna aikana
yhtiön toimistolla. Tarjouksen laatimisesta ei voi vaatia korvausta.
Päästäkseen tarjousvertailuun tarjouksen on oltava tarjouspyynnön mukainen ja siinä on oltava mukana pyydetyt
selvitykset ja liitteet. Hintavertailu tehdään käsittelyhinnan mukaisesti. Halvimman tarjouspyynnön mukaisen
hinnan jättänyt valitaan. Ilmoitettu määrä on suuntaa antava ja ei sido tilaajaa. Vertailu tehdään annetulla
käsittelyhinnalla €/tn. Annettu hinta on kiinteä koko sopimusajan. Optioajan hinnoittelu neuvotellaan osapuolten
kesken. Sammakkokangas Oy pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjouksista.

Saarijärvellä 6.10.2021

Outi Ruuska
Sammakkokangas Oy, toimitusjohtaja
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