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Tarjousnimike HELSINGIN KAUPUNGIN KÄYTÖSTÄ POISTETTAVA KALUSTO

Pyydämme ostotarjouksia liitteessä 1 mainitusta kalustosta.
Kalusto myydään ilman takuuta siinä kunnossa kuin se on myyntihet-
kellä.

Näyttö Kalusto on nähtävissä 19. - 20.11.2019 klo 07.00 - 15.00 Logistiikan
kierrätyskeskuksessa osoitteessa Liukumäentie 4, 00640 HELSINKI.

Tarjous Ostotarjous tehdään tämän ostotarjouspyynnön liitteellä 2.
Tarjouksessa on mainittava tarjoajan yhteystiedot sekä puhelin-
numero, josta tarjoaja on tavoitettavissa arkisin klo 8.00 - 15.00.
Alin hyväksyttävä ostotarjoushinta on 500 euroa/kohde,
sitä pienemmät tarjoukset hylätään. Tehdyt tarjoukset
ovat sitovia.

Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus siirtyy ostajalle kun ostettu kohde on maksettu. Rekis-
teröity kalusto: rekisteriote kirjoitetaan ostotarjouksen tehneen henki-
lön/yrityksen nimiin, mikään muu järjestely ei ole mahdollista.

Maksuehto 7 pv ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Kaluston poiskuljettaminen
Ostaja sitoutuu kuljettamaan pois ostamansa kaluston kahden viikon
sisällä tarjouksen hyväksymisestä.
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Viivästyssakko Mikäli kalusto ei ole kuljetettu pois määräajassa, myyjällä on oikeus
periä 20 euron viivästyssakko alkavalta viikolta.

Kaupan purkaminen  Myyjällä on oikeus purkaa kauppa heti, jos kauppahintaa ei ole mak-
suehtojen mukaisesti maksettu. Kaupan purkamisesta aiheutuvat
kustannukset myyjä laskuttaa tarjoajalta.

Tarjousten hyväksyminen ja mahdollinen hylkääminen
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Kaikki sel-
laiset tarjoukset, joihin on liitetty voimassaolevuuteen liittyviä ehtoja,
hylätään. Myyjällä on oikeus hylätä tarjoaja aikaisemmista ostotar-
jouskilpailuista saatujen huonojen kokemusten perusteella (esimer-
kiksi tarjoaja on jättänyt laskun maksamatta määräajassa).

Sopimuksen tekemisen perusteet
Ostotarjousten perusteella paras hinta.

Tarjousten jättäminen  Kirjallinen, allekirjoitettu tarjous täytyy toimittaa Staran Logistiikan Kier-
rätyskeskukseen siten, että se on perillä perjantaihin 22.11.2019 klo
12.00 mennessä.

Postiosoite Helsingin Kaupunki
Stara Kierrätys
PL 1640
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Liukumäentie 4, 00640 HELSINKI.

Myöhästynyttä tarjousta emme ota huomioon.

Tarjoukseen / tarjouskuoreen merkintä:
Stara Syksy 2019
TARJOAJAN NIMI

Erimielisyydet Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisussa noudatetaan sopimuk-
sen tekohetkellä Suomessa voimassaolevaa oikeutta. Sopimuksista
johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jä-
tetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Lisätietoja
Työpäällikkö Arto Kainulainen, p. (09) 310 70038
Palvelupäällikkö Teemu Levander p. (09) 310 29797

LIITTEET Liite 1: Helsingin kaupungin käytöstä poistettava kalusto (syksy 2019)
Liite 2: Ostotarjouslomake (syksy 2019)
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