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Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 292611 Kirkkonummen kunnan puhdistuskoneiden ja -laitteiden
hankinta 2020-2022
Hankinnan kuvaus:
Liitteessä kuvatusti.
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty
31.03.2020 klo 15:06
Määräaikaan 23.04.2020 klo 08:00 mennessä saapui yhteensä 5
tarjousta
- VeliMark Oy
- VeliMark Oy
- CC-tukku Oy
- Kembek Oy
- Suomen Alfa Cleaning Oy
Päätös
Päätös tehty
11.05.2020
Päätös:
Liitteessä kuvatusti.
Päätöksen perustelu:
Liitteessä kuvatusti.
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Valittu toimittaja/toimittajat:
CC-tukku Oy
- Kori 1: Laitteet 1-6 sekä niihin liittyvät korjaus- ja huoltopalvelu 1 (Tilaaja
esittää kaksi huomiota alla oleviin kohtiin: 1) Alla olevien laitteiden
ominaisuuskohtaiset vaatimukset minimi- ja maksimirajoineen sisältävät
mahdolliset toleranssit, eli näiden asetettujen arvojen ulkopuoliset arvot eivät
ole sallittuja tarjottaville Laitteille. 2) Kunkin koneen, laitteen ja palvelun
kohdalla on kenttä "Hankittava määrä". Tässä kohdassa oleva määrä
(kappaletta / vuosi tai tuntia/vuosi) on Tilaajan esittämä arvio sopimuskauden
aikaisista vuositason hankintamääristä. Tilaaja ei sitoudu näihin määriin, eikä
Tilaajalla ole määräostovelvoitteita. Nämä huomiot koskevat myös korin 2
laitteita ja palveluita.)
- Kori 2: Laitteet 7-8 sekä niihin kuuluvat huolto- ja korjauspalvelu 2
Suomen Alfa Cleaning Oy
- Kori 1: Laitteet 1-6 sekä niihin liittyvät korjaus- ja huoltopalvelu 1 (Tilaaja
esittää kaksi huomiota alla oleviin kohtiin: 1) Alla olevien laitteiden
ominaisuuskohtaiset vaatimukset minimi- ja maksimirajoineen sisältävät
mahdolliset toleranssit, eli näiden asetettujen arvojen ulkopuoliset arvot eivät
ole sallittuja tarjottaville Laitteille. 2) Kunkin koneen, laitteen ja palvelun
kohdalla on kenttä "Hankittava määrä". Tässä kohdassa oleva määrä
(kappaletta / vuosi tai tuntia/vuosi) on Tilaajan esittämä arvio sopimuskauden
aikaisista vuositason hankintamääristä. Tilaaja ei sitoudu näihin määriin, eikä
Tilaajalla ole määräostovelvoitteita. Nämä huomiot koskevat myös korin 2
laitteita ja palveluita.)
VeliMark Oy
- Kori 1: Laitteet 1-6 sekä niihin liittyvät korjaus- ja huoltopalvelu 1 (Tilaaja
esittää kaksi huomiota alla oleviin kohtiin: 1) Alla olevien laitteiden
ominaisuuskohtaiset vaatimukset minimi- ja maksimirajoineen sisältävät
mahdolliset toleranssit, eli näiden asetettujen arvojen ulkopuoliset arvot eivät
ole sallittuja tarjottaville Laitteille. 2) Kunkin koneen, laitteen ja palvelun
kohdalla on kenttä "Hankittava määrä". Tässä kohdassa oleva määrä
(kappaletta / vuosi tai tuntia/vuosi) on Tilaajan esittämä arvio sopimuskauden
aikaisista vuositason hankintamääristä. Tilaaja ei sitoudu näihin määriin, eikä
Tilaajalla ole määräostovelvoitteita. Nämä huomiot koskevat myös korin 2
laitteita ja palveluita.)
- Kori 2: Laitteet 7-8 sekä niihin kuuluvat huolto- ja korjauspalvelu 2
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Allekirjoitus

Jarno Köykkä

Lisätietoja päätöksestä
Jari Mulari, +358 504137406
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