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EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 381108

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Jämijärven kunta

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0133127-4

Postiosoite Peijarintie 5 A
Postitoimipaikka Jämijärvi

Postinumero 38800
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Jouni Lehtinen
Puhelin +358 449899618

Sähköpostiosoite jouni@rta-palvelulehtinen.com
NUTS-koodi Satakunta FI196
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.jamijarvi.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=381108&tpk=fdaf31b2-7fdd-4f07-b629-
1d30d427d8d8

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=381108&tpk=fdaf31b2-7fdd-4f07-b629-
1d30d427d8d8

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Jämijärven päiväkodin ja keskuskoulun irtokalustehankinta

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970

jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi



Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 381108
Päiväys 13.01.2022

2/13

II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Jämijärven päiväkodin ja keskuskoulun irtokalustehankinta

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Huonekalut (39100000-3)

CPV-täydentävä nimikkeistö

Lastentarhakäyttöön (FA02-9)

Koulukäyttöön (FA03-2)

Toimistokäyttöön (FG08-3)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinta sisältää elokuussa 2022 käyttöönotettavan Jämijärven päiväkodin ja 
keskuskoulun irtokalusteet.
Tarvittavat kalusteet ja määrät on ilmoitettu hankinnan kohteen kriteereissä. 
Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jolloin tarjoaja toimittaa 
suunnitelman, kuvat kalusteista, kalusteiden tekniset tiedot ja yksikköhinnat 
tarjouksessaan.  Tilaaja pidättää oikeuden tuote- ja kappelemäärän muutoksiin.

Hinnoittelu 
Annettuja yksikköhintoja käytetään suoraan lisäämään tai vähentämään 
ostosummaa tilattavien 
määrien muuttuessa. 

Tilaaja tilaa kalusteet tarjouspyynnön toimitusehtojen mukaisesti. Erillisiä 
toimituskuluja ei hyväksytä. Toimitusehto: kalusteet toimitetaan vapaasti perille 
tilaajan osoittamaan paikkaan Jämijärven kunnan uuteen koulurakennukseen 
(Koulutie 6) käyttökuntoon asennettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuna. 
Kalusteiden tilauksen yhteydessä sovitaan toimitukseen liittyvät tarkemmat 
yhteystiedot. Myyjä vastaa vakuutuksista, kunnes tuotteet ovat hyväksytysti 
vastaanotettu. Kalustehankintaan on varattu investointimääräraha max. 300 000 
euroa (alv 0 %). 

Kattohinta on jaettu osakokonaisuuksille seuraavasti:
1. Koulu- ja julkitilakalusteet 200 000 €
2. Varhaiskasvatuksen kalusteet ja 0-2lk solun koulukalusteet 100 000 €.

Kalusteiden toimitus viimeistään  viikko 28.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Hankinnan kohde

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970

jamijarvi@jamijarvi.fi
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Arvo ilman alv:tä 300 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

CPV-täydentävä nimikkeistö

Toimistokäyttöön (FG08-3)

Koulukäyttöön (FA03-2)

Päänimikkeistö

Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet 
(valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet (39000000-2)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

38800 Jämijärvi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus 

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

14.03.2022 - 31.07.2022

II.2) Kuvaus

Jämijärven päiväkodin ja keskuskoulun irtokalustehankinta

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Koulu- ja julkitilakalusteet 

Osa nro

Osa 1
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Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan
Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

CPV-täydentävä nimikkeistö

Koulukäyttöön (FA03-2)

Lastentarhakäyttöön (FA02-9)

Päänimikkeistö

Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet 
(valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet (39000000-2)

II.2.3) Suorituspaikka

II.2) Kuvaus

Jämijärven päiväkodin ja keskuskoulun irtokalustehankinta

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Varhaiskasvatuksen kalusteet ja 0-2lk solun koulukalusteet 

Osa nro

Osa 2

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet
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NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

38800 Jämijärvi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus 

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

14.03.2022 - 31.07.2022

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan
Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
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Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Taloudellisen suorituskyvynvarmistamiseksi edellytämme,
että tarjoukseen on liitettäväesim. SuomenAsiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti tai 
vastaavan yrityksen selvitysyrityksen taloudellisesta tilanteesta.
Tarjoajan luokituksen on oltava vähintään Rating Alfa A
tai vastaava. Uuden alkavan yrityksen tai muun tarjoajan,
jolta ei ole saatavana Rating Alfa -luokitusta tai vastaavaa,
tulee toimittaa jokin muu luotettava selvitys, josta voidaan todeta taloudellisten 
edellytysten täyttyminen.
Raportti/selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Hankintasopimus alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

07.03.2022 12:00 (UTC +02:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

07.03.2022 16:42

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia julkisista 
hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) sekä julkisten hankintojen 
yleisiä 
sopimusehtoja (JYSE 2014)

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00580
Maa Suomi

Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

Paikka

Ei julkinen

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinnan tunniste

381108
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Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
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Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 28.02.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit

Koulu- ja julkitilakalusteet 

Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu

Varhaiskasvatuksen kalusteet ja 0-2lk solun koulukalusteet 

Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Soveltuvuusvaatimukset

Taloudellinen tilanne Ladattava

Taloudellisen suorituskyvyn 
varmistamiseksi edellytämme, 
että tarjoukseen on 
liitettäväesim. Suomen 
Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -
raportti  tai vastaavan 
yrityksen selvitysyrityksen 
taloudellisesta tilanteesta. 
Tarjoajan luokituksen on 
oltava vähintään Rating Alfa A 
tai vastaava. Uuden alkavan 
yrityksen tai muun tarjoajan, 
jolta ei ole saatavana Rating 
Alfa -luokitusta tai vastaavaa, 
tulee toimittaa jokin muu 
luotettava selvitys, josta 
voidaan todeta taloudellisten 
edellytysten täyttyminen.
Raportti/selvitys ei saa 
ollakolmea kuukautta 
vanhempi.
Kalusteiden 
vähimmäisvaatimukset

Kyllä
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vähimmäisvaatimusten 
todentamiseksi tarjoukseen on 
liitettävä kuvat ja vaatimuksen 
todentavat tarkat tuotetiedot 
jokaisesta tarjouspyynnön 
kalusteesta. Tarjoaja vastaa  
siitä, että tarjouksen 
tuotetiedoista on 
tarkistettavissa kaikkien 
ilmoitettujen kalusteiden 
vähimmäisvaatimusten 
täyttyminen.
Tarjottavien kalusteiden 
vaatimukset

Kyllä

Tarjottavien kalusteiden on 
oltava julkisten tilojen käyttöön 
suunniteltuja ja testattuja sekä 
niiden tulee täyttää voimassa  
olevien EU-standardien ja 
muun lainsäädännön mukaiset 
määräykset laadusta sekä 
käyttö- ja työturvallisuudesta.
Verhoilumateriiaalit Kyllä

Verhoilumateriaalin tulee 
täyttää paloluokkavaatimus 
SL1 tai standardin EN 1021-2 
mukaiset vaatimukset.
Kalusteiden 
verhoilumateriaalina 
käytettävien kankaiden 
hankauskestävyyden on 
oltava vähintään 100 000 
Martindale -yksikköä, ellei 
tuotteen kohdalla ole muuta 
mainittu.
Kalusteiden ympäristökriteerit Kyllä

Puumateriaalin ja puuhun 
perustuvan materiaalin on 
oltava peräisin laillisesta 
hakatusta puutavarasta. 
Puutavaran on oltava 
jäljitettävissä koko 
toimitusketjun metsästä aina 
valmiiksi tuotteeksi saakka.

Muoviosat Kyllä

Muoviosat on merkittävä 
kierrätykseen kelpaavaksi ISO 
11469 tai vastaavan 
standardin mukaisesti, eivätkä 
ne saa sisältää lisäaineita tai 
muita materiaaleja, jotka 
saattavat haitata niiden 
kierrättämistä. Kalusteet, joille 
on myönnetty tyypin 
ympäristömerkki tai jotka 
täyttävät tyypin  I 
ympäristömerkin kriteerit, 
katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi.
Kalusteiden pinnoittaminen Kyllä
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38800 Jämijärvi
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Pinnoittamiseen käytettävien 
aineiden on täytettävä 
seuraavat vaatimukset: 
- Tuotteet eivät saa sisältää 
vaarallisia aineita (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008) 
-tuotteiden on täytettävä M1 - 
luokan sisäilmasuositus
Käytettävät liimat Kyllä

Kalusteiden kokoonpanossa 
käytettävät liimat eivät saa 
sisältää yli 10:tä 
painoprosenttia haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä. 
Kalusteet, joille on myönnetty 
tyypin I  ympäristömerkki tai 
jotka täyttävät tyypin 
Iympäristömerkin kriteerit, 
katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi.
Pakkaukset Valittava

Pakkausten on oltava 
valmistettu helposti 
kierrätettävistä materiaaleista 
ja/tai uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevista 
materiaaleista, tai niiden on 
oltava useaan kertaan 
käytettäviä. Tarjoaja on 
sitoutunut pakkausjätteiden 
hyötykäyttövelvoitteen 
toteutumiseen.
Takuu Kyllä

Kalusteiden takuu vähintään 5 
vuotta

Jos kyllä

Tarjoukseen on liitettävä 
tarkemmat takuuehdot. 

Ladattava

Kalusteet toimitetaan 
viimeistään vko 28 aikana

Kyllä

Muut asiat Kyllä

Asiakkaalla on mahdollisuus 
halutessaan tutustua 
tarjottuihin kalusteisiin ennen 
päätöksentekoa. Tarjoajan 
tulee pyydettäessä toimittaa 
mallikappaleet, materiaalit ja 
värit viikon kuluessa tilaajalle 
tutustuttavaksi.
Sopimusehdot Kyllä

Tarjoaja on tutustunut 
tarjouspyynnön liitteenä 
oleviin julkisten hankintojen 
yleisiin sopimusehtoihin 
palveluhankinnoissa JYSE 
2014 TAVARAT 04 2017 ja 
sitoutuu noudattamaan niihin.

Kyllä

Tarjoaja on rekisteröitynä 
kaupparekisteriin.

Kyllä
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Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Tarjoaja on maksanut veronsa 
ja sosiaaliturvamaksunsa tai 
niiden velkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty ja 
sitä noudatetaan.
                                                  
                                                

Kyllä

Tarjoaja on maksanut 
työeläkevakuutusmaksunsa 
tai erääntyneiden maksujen 
maksusopimus on tehty ja sitä 
noudatetaan.
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Jämijärven kunnan uusi koulurakennus sijaitsee Jämijärven keskustaajamassa. Rakennus 
on mitoitettu 42 lapselle (päiväkoti), 120 0-6lk oppilaalle ja 52 7-9lk oppilaalle. Erilaisissa 
tapahtumissa keskusaulan ja liikuntasalin yhtäaikainen käyttäjämäärä voi olla 500 hlöä. 
Henkilökuntaa koulussa työskentelee 24 ja päiväkodissa 12, lisäksi koulussa ja 
päiväkodissa työskentelee siivous, ruoka- ja kiinteistöhuollon henkilökuntaa 5 hlöä. Uuden 
koulurakennuksen tilaratkaisut ovat kompakteja ja keskeinen toive kalustukselle on 
muuntojoustavuus ja esteettömyys. Toiminallisuus jakautuu rakennuksessa soluihin: 
varhaiskasvatus (päiväkoti), 0-2lk, 3-6lk, 7-9lk, käsityötilat, hallintotilat, valmistuskeittiö, 
liikuntatilat ja keskusaulakokonaisuus.

Toiminnassamme korostuu alkuopetuksesta alkaen vahvat perustaidot, 
vuorovaikutustaidot, digitaalisuus, toiminnallisuus ja monialaisuus. Oppilaat ovat aktiivisia 
toimijoita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri ryhmien välillä. Luokkatilojen välillä on avattavia 
seiniä ja soluilla on yhteiskäytössä oleva oppimistori yhteistä toimintaa varten. Toiminnassa 
ohjataan oppilasta löytämään itselle ominaiset tavat ja tyylit oppia. Haluamme, että tilat 
tukevat erilaisia tapoja oppia ja mahdollistavat oppilaan aktiivisen roolin. Kaikissa soluissa 
toimii oppilaita, joilla tuen tarve on hyvin yksilöllinen. Oppilaalla voi olla käyttäytymisen 
säätelyn pulma, aistiyliherkkyyksiä (esim. ääniyliherkkyys), oppimisen pulmia (esimerkiksi 
kielelliset -, luki-, matemaattiset pulmat), tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon 
ongelmaa, keskittymisen haasteita ja oman toiminnan ohjauksen pulmia. Tuen tarpeiset 
oppilaat tarvitsevat rauhallisen, muunneltavissa olevan oppimisympäristön. He tarvitsevat 
luokkatilan lisäksi eriyttämiseen sopivan tilan, jossa voi työskennellä rauhassa 
koulunkäynninohjaajan tai opettajan ohjauksessa. Kalusteratkaisut ovat sellaisia, että 
jokaiselle oppilaalle löytyy oma työpiste. Kalustuksen tulee mahdollistaa parityöskentely, 
pienryhmätyöskentely, eriyttäminen, hiljainen työskentely ja työrauhan ylläpito. Työpisteistä 
voi helposti tehdä erilaisia ryhmittelyjä ja ne ovat helposti siirrettävissä sivuun, jotta 
saamme nopeasti lisää avointa tilaa. Tiloissa voi olla nopeasti käytettäviä tilanjakajia ja/tai 
pöytäseiniä ja ratkaisut tukevat akustiikkaa.

Kaikissa tilakokonaisuuksissa arvostamme viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja 
muuntojoustavuutta. Koulun tilaratkaisut on suunniteltu tukemaan muuttuvia tarpeita. 
Lisäksi toivomme hyvää ergonomiaa ja mahdollisuutta vaihtaa työskentelyasento sekä 
akustiikan huomioimista. Lisäksi kaikissa tiloissa työskentelyssä on mukana 
perinteisempien välineiden lisäksi chromebookit ja mobiililaitteet. Henkilökunnan kesken 
arvostamme tiimiopettajuutta. Vaikka oppilailla on kotiryhmä, opettajat ja ryhmät liikkuvat 
tilasta toiseen, jonka vuoksi saman solun tiloilla voi olla erilaisia lisäominaisuuksia. 
Opetustiloissa - etenkin 0-2lk solussa - tulee huomioida koulunkäynninohjaajan työn luonne 
luokkatilassa oppilaiden joukossa liikkuvana ohjaajana tilanteesta riippuen istuen tai 
seisten. Olemme liikkuva koulu, jossa päivittäisen liikunnan merkitystä lapsen ja nuoren 
kehittymiselle tuetaan ja vaikutusta kaikkeen oppimiseen sekä elinikäiseen fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin ymmärretään. Koulun lähialueiden luonto ja Jämin kankaat ovat 
tärkeä osa koulumme toimintaa. Luonnon ja liikkumisen ei kuitenkaan ole tarkoitus jäädä 
koulun seinien ulkopuolelle. Toivomme tämän näkyvän kalustuksessakin. Joustavalla 
oppimisympäristöllä tarkoitetaan monikäyttöisiä, muunneltavia tiloja, joissa opiskelutilat on 
varusteltu erilaista työskentelyä varten ja jotka ovat turvallisia, viihtyisiä, arjen sujuvuus on 
huomioitu eri tavoin ja jotka vastaavat yksilön ja yhteisön tarpeisiin. Kaikkia kalustettavia 
tiloja tulee voida käyttää eri tarkoituksiin ja tiloja tulee voida muokata käyttötarkoituksen 
mukaan. Kalusteiden hankinnassa kiinnitetään huomiota muunneltavuuteen, 
liikuteltavuuteen, ergonomisuuteen, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen, 
kestävyyteen, viihtyisyyteen, haitta-aineettomuuteen, toiminnallisuuteen ja 
puhdistettavuuteen. Kaikissa tiloissa tulee olla riittävästi säilytystilaa, joita voidaan tarpeen 
mukaan liikutella ja jotka voivat toimia myös tilanjakajina. Kulkemisen tilojen välillä ja 
ulos/sisälle tulee olla esteetöntä ja turvallista. Kalustetoiveet ovat käyttäjän ajatuksia 
toiminnankuvauksen toteutustavasta kyseessä olevan tilan kohdalla. Toimittaja voi 
tarjouksessaan esittää myös erilaisen ratkaisun, jolla tilan toiminnankuvaukseen voidaan 
vastata. Vanhoja kalusteita ei siirry uuteen koulurakennukseen. Verhot eivät kuulu 
hankintaan. Rakennusurakassa tiloihin tulee kiintokalusteita, jotka näkyvät pohjakuvissa. 
Tilojen lattiamateriaali on linoleumia Forbo Marmoleum Real 2,5 mm Mist Grey, mikäli 
muuta ei ole mainittu. Rakennus on ulkokengätön. Kaikissa opetustiloissa on 
dokumenttikamera, opettajan tietokone, kaiuttimet ja 86” litteä näyttö.
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Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta sisältää elokuussa 2022 käyttöönotettavan Jämijärven päiväkodin ja 
keskuskoulun irtokalusteet.
Tarvittavat kalusteet ja määrät on ilmoitettu hankinnan kohteen kriteereissä. Hankinta 
toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jolloin tarjoaja toimittaa suunnitelman, kuvat 
kalusteista, kalusteiden tekniset tiedot ja yksikköhinnat tarjouksessaan. Tilaaja tilaa 
kalusteet tarjouspyynnön toimitusehtojen mukaisesti. Erillisiä toimituskuluja ei hyväksytä. 
Toimitusehto: kalusteet toimitetaan vapaasti perille tilaajan osoittamaan paikkaan 
Jämijärven kunnan uuteen koulurakennukseen (Koulutie 6) käyttökuntoon asennettuna ja 
pakkausjätteet poiskuljetettuna. Kalusteiden tilauksen yhteydessä sovitaan toimitukseen 
liittyvät tarkemmat yhteystiedot. Myyjä vastaa vakuutuksista, kunnes tuotteet ovat 
hyväksytysti vastaanotettu. Kalustehankintaan on varattu investointimääräraha 300 000 
euroa (alv 0 %). Kattohinta on jaettu osakokonaisuuksille seuraavasti:
1. Koulu- ja julkitilakalusteet 200 000 €
2. Varhaiskasvatuksen kalusteet ja 0-2lk solun koulukalusteet 100 000 €.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset vertaillaan ja kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan 
yksi (1) toimittaja. Tilaajalla on oikeus poistaa yksittäisiä tuotteita tai tuoteryhmiä 
lopullisesta kalustetilauksestaan. Tarjouskilpailu toteutetaan Cloudia-palvelussa. 
Osatarjoukset huomioidaan osakokonaisuuksittain. Kalusteiden toimitus on tapahduttava 
viimeistään heinäkuussa 2022.

Päätöksenteon perusteet

Valintaperusteena on toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan paras 
kalustekokonaisuus.
Hankintapäätös tehdään osa-alueittain.

VERTAILUPERUSTEET
- Kalusteiden ja tilojen toiminnallisuus max 70 pistettä
- Kalusteiden ulkonäkö ja tilankäyttö, max 30 pistettä 
Tarkemmat vertailukriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen
kriteerit. Kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p
Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen
(kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).
Tilaaja pidättää oikeuden tuote- ja kappalemäärän muutoksiin. Lisäksi tilaaja varaa 
oikeuden hylätä tarjous perustellusta syystä.
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