
Raitiotiepysäkkien roiskesuojalevyjen 
sekä kaidetolppien ja juurilevyjen 
kunnostusmaalaus.

VTM-yhtiöt Auto- ja 
Teollisuusma
alaamo Oy

Pisteiden laskentatapa

Roiskesuojalevy Annettu tieto Annettu tieto

Yksikköhinta 29,88 €/kpl 50,00 €/kpl

Hankittava määrä 1000 kpl 29 880,00 € 50 000,00 €

Kaidetolpat Annettu tieto Annettu tieto

Yksikköhinta 39,94 €/kpl 27,00 €/kpl

Hankittava määrä 700 kpl 27 958,00 € 18 900,00 €

Juurilevyt Annettu tieto Annettu tieto

Yksikköhinta 5,70 €/kpl 4,00 €/kpl

Hankittava määrä 700 kpl 3 990,00 € 2 800,00 €

Yleiset kriteerit Annettu tieto Annettu tieto

Ilmoitettujen hintojen tulee olla voimassa 
koko sopimuskauden ajan. Hintoja 
voidaan tarkistaa mahdolliselle 
optiokaudelle yhteisellä sopimuksella.

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

32H18 / Raitiotiepysäkkien roiskesuojalevyjen sekä pysäkkikaidetolppien ja 
juurilevyjen kunnostusmaalaus
(Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 
Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 
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Ilmoitettujen hintojen tulee olla 
arvonlisäverottomia.
Ilmoitetut määrät ovat arvioita eivätkä 
sido tilaajaa. Tilaajalla ei ole 
määräostovelvoitetta.
Kohderyhmän hinta yht. 61 828,00 € 71 700,00 €

pienin annettu arvo

––––––––––––––––––––– * maksimipisteet

tarjottu arvo

[X] [X]

Soveltuvuusvaatimukset VTM-yhtiöt Auto- ja 
Teollisuusma
alaamo Oy

Pisteiden laskentatapa

Annettu tieto Annettu tieto

ALIHANKINTA ladattu ladattu

Tarjoaja ilmoittaa toimeksiantoon 
mahdollisesti käytettävän alihankinnan 
laajuuden.

ladattu ladattu

KESKEISET TYÖEHDOT

Tarjoaja noudattaa voimassaolevaa 
toimialansa työehtosopimusta ja työehdot 
ovat lainmukaisia.

Kyllä Kyllä
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REKISTERIT Tarjoaja on merkitty 
sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen 
hankintapäätöksen tekemistä, mikäli 
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 

Kyllä Kyllä

VEROT JA MAKSUT  Tarjoaja on 
suorittanut sekä sijoittumismaansa että 
Suomen lainsäädännön mukaiset vero-, 
sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksunsa 
ja suoriutuu muista vastaavista 
yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Kyllä Kyllä

REKISTERIT

Tarjoaja on merkitty 
sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen 
hankintapäätöksen tekemistä, mikäli 
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Kyllä Kyllä

TILAAJAVASTUU
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Tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi-palveluun.  
Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava 
vastaavat tiedot sijoittumismaansa 
lainsäädännön mukaisella 
rekisterinotteella tai vastaavalla 
todistuksella tai muulla yleisesti 
hyväksytyllä tavalla.  Vieraskielisten 
selvitysten tulee olla käännetty suomen 
kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän 
suorittamana ja leimalla varustettuna.

Kyllä Kyllä

VASTUUVAKUUTUS

Tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan 
vastuuvakuutus ja tarjoaja on huolehtinut 
vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuu-
tusmaksujen maksamisesta.  
Vastuuvakuutuksen tulee korvata yhden 
vakuutuskauden aikana todetuista 
vahingoista vähintään 250.000 euroa.

ladattu ladattu

TALOUDELLISET EDELLYTYKSET
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Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat 
hankinnan kokoon ja laatuun nähden 
riittävät. Tarjoajan taloudellisen tilanteen 
on oltava sellainen, että se on Suomen 
Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa 
vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1
-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai 
muun vastaavan selvityksen mukaan 
olevan vastaava. Tarjoajat, joiden luokitus 
Suomen Asiakastieto Oy:n 
ratingluokituksessa on C tai 
riskiluokituksessa 5, suljetaan 
tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden 
ratingluokitus on B tai riskiluokitus on 4, 
voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos 
tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa 
selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy 
tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteen 
parantamiseksi.

ladattu ladattu

REFERENSSIT

Tarjoajalla on oltava palvelun laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävästi kokemusta 
vastaavien töiden toteuttamisesta.   
Riittävänä kokemuksena pidetään, että 
tarjoajalla on ollut viimeisen viiden (5) 
vuoden aikana (v. 2013-2018)  vähintään 
kaksi (2) vastaavan kokoista työn 
suoritusta.

ladattu ladattu
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