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Tarjousnimike JÄÄKIEKKOKAUKALO  (3 KPL) 
 
 

1. Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset  
 
Tilaaja edellyttää tarjottavan laitteen täyttävän teknisten ominaisuuksien 
ja vaatimusten osalta seuraavat arviointiperusteet: 

 Jääkiekkokaukalon tulee soveltua ulkokenttäolosuhteisiin sijoitetta-
vaksi liikuntaviraston ulkojääkentälle. Yksi kaukalo tulee ympärivuoti-
seen käyttöön.  

 Tarjottavan tuotteen tulee kaikilta osiltaan täyttää Suomessa voimassa 
olevat, rakennetta, varusteita ja turvallisuutta koskevat määräykset. 

 
Vaatimukset teknisille ominaisuuksille 
Työtehtävistä suoriutuakseen jääkiekkokaukaloiden tulee täyttää seuraavat 
mitat ja ominaisuudet:  

 1 kpl 30 m x 60 m kokoinen kaukalo, 4 kpl vaihtoporttia, 
materiaali muovi (HD-polyeteenimuovi), paksuus väh. 10 mm. 

 1 kpl 30 m x 58 m kokoinen kaukalo, ajoportti molemmissa pää-
dyissä, 2 vaihtoporttia, materiaali muovi (HD-polyeteenimuovi), pak-
suus väh. 10 mm 

 1 kpl 26 m x 50 m kokoinen kaukalo, 3 vaihtoporttia, 
materiaali lasikuituvahvisteinen koivuvanerivaneri, paksuus 
väh. 15 mm. Tämä kaukalo tulee ympärivuotiseen käyttöön.  

 Äänieristysmassa tai vastaava rungon ja levyjen välissä 

 Kaukalon rungossa oltava 4 vaakatukea, joista toiseksi alimpaan 
potkulista kiinnittyy yläosasta 

 Päätyverkot molemmissa päissä alkaen ensimmäisestä kaarrepa-
lasta, korkeus laidasta väh. 160 cm 

 Huoltoportti päädyssä, portin leveys 4 metriä 

 Kaukalon laidan korkeus n. 110 cm 

 Levyjen kiinnitys ruostumattomilla niiteillä 

 
Rakenne- ja turvallisuusvaatimukset 

 Tarjottavan tuotteen tulee kaikilta osin täyttää Suomessa voimassa 
olevat, rakennetta, varusteita ja turvallisuutta koskevat määräykset. 

 
Em. tietojen puuttuessa tarjous voidaan jättää käsittelemättä.  

 
 

2. Lisävarusteet, erikseen hinnoiteltuna  
 

Lisävarusteet 

 Ylimääräinen huoltoportti 

 Ylimääräinen vaihtoportti 

 Ylimääräiset painot 
 
Lisävarusteet tulee ilmoittaa erikseen hinnoiteltuna ja paikalleen asennettuna 
hinnalla (alv. 0 %).   
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Lisävarusteiden hankintatarve päätetään tarjouskäsittelyn yhteydessä. Lisäva-
rusteiden hintaa ei lasketa vaadittujen ominaisuuksien kokonaisvertailuhintaan. 
Tilaaja varaa tältä osin itselleen oikeuden jakaa tilauksen osiin.  

 
 

3. Tarjouksessa erikseen ilmoitettavat ja vaadittavat tiedot  
 takuuaika 

 toimitusaika tilauksesta 

 huolto- ja varaosapalvelun sijainti 

 tarjottavien kaukaloiden esite 
 

4. Takuutiedot  
Takuuaikavaade on vähintään 24 kk.  
 

5. Tarjoushinta 
Kokonaishinta ilmoitetaan kolmelle kaukalolle.  
Tarjoushinta tulee esittää ilman arvonlisäveroa (0 %) sekä arvonlisäverollisena. 
Lisävarusteet tulee hinnoitella erikseen.    
Hinnan tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset (kuljetus-, 
rahti- tms.). Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä.   
 
 

6.  Osatarjoukset  
Osatarjouksia ei oteta huomioon perushankinnassa. Lisävarusteiden suhteen 
osatarjoukset hyväksytään. 
 
 

7. Toimitusehto  
Vapaasti tilaajalla Helsingissä.  

 
 

8. Toimitusosoitteet  
Siltamäen liikuntapuisto, Pallomäentie 14, 00740 Helsinki 
Lauttasaaren liikuntapuisto, Lahnalahdentie 2, 00200 Helsinki 
Pitäjänmäenkenttä, Turkismiehentie 7, 00370 Helsinki  
 

 

9. Toimitusaika  
Toimitusaikavaade on viimeistään 29.9.2017 mennessä. Pyydämme ilmoitta-
maan toimitusajan. 

 

10. Laskutus ja maksuehto  

Lasku on lähetettävä sähköisessä muodossa verkkolaskuna. Mikäli tavarantoi-
mittajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestel-
mää, laskun voi tuottaa sähköisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Por-
tal ilmaispalvelun kautta.  
Helsingin kaupungin verkkolaskuja vastaanottava operaattori on Basware Oyj, 
jonka välittäjän tunnus on BAWCFI22. 
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Laskun maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Vii-
västyskorko määräytyy lain mukaan.  
Laskussa on mainittava tilausnumero ja tilauksessa mainittu yhteyshenkilö.  
 
Laskutusosoite on muotoa:  
Helsingin kaupunki/ Liikuntavirasto 
Ostolaskut / Ulkoliikuntapalvelut 
PL 4807 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
 
Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
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