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Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ SSKKY/20/02.08.01/2021
Työ- ja suojavaatteet
Työ- ja suojavaatteet
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0139545-4

Postiosoite

Taitajankatu 6

Postitoimipaikka

Salo

Postinumero

24240

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Minna Metsäkonkola

Puhelin

+358 447704226

Sähköpostiosoite

hankinnat@sskky.fi

NUTS-koodi

Varsinais-Suomi FI1C1

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.sskky.fi

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/sskky?id=342935&tpk=bf3907f3-5863-49a7-80b1-f007a0c44663
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/sskky?id=342935&tpk=bf3907f3-5863-49a7-80b1-f007a0c44663

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II Kohta: Hankinnan kohde

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Taitajankatu 6
24240 Salo
0139545-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 447704201
hankinnat@sskky.fi
https://www.sskky.fi

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö
SSKKY/20/02.08.01/2021 Työ- ja suojavaatteet
Päiväys 01.04.2021

Hankinnan kohde
II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Työ- ja suojavaatteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Suojavaatteet ja -varusteet (18143000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Salon seudun koulutuskuntayhtymän opiskelijoille ja
henkilöstölle hankittavat suojavaatteet (Valtioneuvoston päätös 1406/1993). Lisäksi
sopimuksen puitteissa hankitaan työasuja. Hankinta on kansallisen kynnysarvon
ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.
Osatarjoukset eivät ole sallittuja.
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.
Tarjous sekä se pyydetyt liitteet toimitetaan suomen kielellä.
Sopimustoimittajaksi valitaan tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on hinta.
Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi
tilaaja varaa oikeuden yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa
option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä
Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 10.5.2021.
II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)
Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?
Ei
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
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Päänimikkeistö
Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet (18100000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi FI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka
Salo
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Hankinnan kohteena on Salon seudun koulutuskuntayhtymän opiskelijoille ja
henkilöstölle hankittavat suojavaatteet. Lisäksi sopimuksen puitteissa hankitaan
työasuja.
Hankintasopimuksen tavoitteena on solmia puitesopimus henkilönsuojaindirektiivin
piiriin kuuluvasta suojavaatetuksesta auto- ja logistiikka-, maanrakennus-,
rakennus-, LVI-, sähkö ja elektroniikka-, kone- ja metalli- sekä kiinteistöalojen
henkilöstölle ja opiskelijoille. Lisäksi puitesopimuksen piiriin kuuluvat työvaatteet
pintakäsittely- ja puualan henkilöstölle ja opiskelijoille sekä muulle henkilöstölle.
Suojavaatteiden tulee täyttää sekä standardissa SFS-EN ISO 13688 että
erikoisstandardissa SFS-EN 471 (vähintään lk2) tai EN ISO 20471 määritellyt
suojavaatetuksen (näkyvä varoitusvaate) yleiset vaatimukset.
Syksyllä aloittavien opiskelijoiden suojavaatteet tilataan ennakkoon keväällä huhtitoukokuussa ja toimitusaika on enintään kuusi viikkoa tilauksesta. Ennakkotilauksen
suuruus noin 65 % koko vuoden hankinnoista. Tarjouspyynnössä esitetyt
hankintamäärät ovat arvioita vuosiostoista, eikä sopimus muodosta tilaajalle
määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta toimittaa tuotteita tai tuottaa
palvelua. Logopainatus tulee takkeihin, paitoihin, haalareihin, liiveihin ja muihin
yläosiin. Painatus sisältyy tarjotun tuotteen hintaan.
Sopimustoimittajaksi valitaan tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on hinta. Pisteytys lasketaan tarjoajan
yhteenlasketun vertailuhinnan mukaisesti kaavalla halvin vertailuhinta / tarjouksen
vertailuhinta*painoarvo. Esimerkiksi halvin vertailuhinta on 1000 euroa ja toisen
tarjouksen vertailuhinta on 1300 euroa. Halvimman tarjouksen antanut tarjoaja saa
täydet 100 pistettä ja toinen tarjous saa 1000/1300*100 = 76,92 pistettä. Mikäli
tarjoajat saavat tarjousten vertailusta tasapisteet, suoritetaan toimittajan valinta
arpomalla.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi
tilaaja varaa oikeuden yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa
option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jos
sopimusta ei jatketa päättyy sopimus ilman erillistä ilmoitusta.
Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 10.5.2021.
Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti
tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Taitajankatu 6
24240 Salo
0139545-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 447704201
hankinnat@sskky.fi
https://www.sskky.fi

3/20

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö
SSKKY/20/02.08.01/2021 Työ- ja suojavaatteet
Päiväys 01.04.2021

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
180 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Tilaaja varaa mahdollisuuden lisähankintaan alkuperäisin ehdoin optiona yhdeksi (1)
vuodeksi. Tilaaja tekee päätöksen optiovuoden käyttämisestä varsinaisen
sopimuskauden päättyessä. Jos optiovuosi otetaan käyttöön, päätös jatkamisesta
tehdään vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jos
sopimusta ei jatketa päättyy sopimus ilman erillistä ilmoitusta.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Kierrätyspalvelun mahdollisuus käytöstä poistetuille vaatteille.
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
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Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).
Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja
perustellusta syystä (hankintalain 125 §).
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei
makseta tarjoajille korvausta.
Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.
Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
Hankintayksikkö
1. Avaa tarjoukset
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset tarjouslomakkeesta.
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
4. Vertailee tarjoukset
5. Valitsee parhaan tarjouksen
6. Pyytää ja tarkastaa parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat
todistukset ja selvitykset
7. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi sähköpostitse kaikille
tarjoajille
8. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa.
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan
tehdä heti, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös
perusteluineen tiedoksi.
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.04.2021 14:00 (UTC +03:00)
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
15.08.2021
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
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Päivämäärä
22.04.2021 14:05
Paikka
Cloudia järjestelmässä
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä
Tarjoukset avaa siihen valtuutuksen saaneet henkilöt mahdollisimman pian
tarjousajan päättymisen jälkeen.

VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00520

Maa

Suomi

Puhelin

+358 295643300

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi

+358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
SSKKY/20/02.08.01/2021 Työ- ja suojavaatteet
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
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Lisätietokysymykset on lähetettävä 12.04.2021 18:00 mennessä
Lisätiedot
Tarjoajalla on mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä ja -menettelyä koskevia kysymyksiä.
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista, josta löytyvät myös
kysymyksiin annetut vastaukset.
Hankintayksikkö pyrkii vastaamaan kysymyksiin viimeistään 14.4.2021. Lisätietokysymysten
vastaukset näkyvät heti, kun kysymyksiin on vastattu. Kysymykset käsitellään nimettöminä.
Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten
yhteydessä.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida
vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä
käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.
Tarjoajan on otettava huomioon Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ilmoitetut mahdolliset
muutokset tarjouspyyntöön.
Jos tarjouspalvelun teknisessä toimivuudessa on ongelmia tarjousaikana, tarjoajaa pyydetään
olemaan suoraan yhteydessä Tarjouspalvelua tuottavaan Cloudia Oy:n tukeen: puh. 020 766
1075 tai tuki@cloudia.fi.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset
Tarjoajan tulee merkitä lomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot ja ladata kaikki pyydetyt
materiaalit. Ladattavat materiaalit eivät saa olla yli 3kk vanhoja tarjouksen
jättöhetkellä. Mikäli tarjoaja ei anna vaadittuja selvityksiä tai asetetut vaatimukset
eivät täyty, tarjous hylätään. Hankintayksikkö voi pyytää tarvittaessa kelpoisuuteen
liittyviä täydentäviä selvityksiä.
Hankintayksikkö suosittelee liittymistä Vastuu Groupin Oy:n (ent. Suomen
tilaajavastuu) Luotettava Kumppani palveluun. Palvelu noutaa yrityksen puolesta
tilaajavastuulain vaatimat tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Palvelun
käyttö vähentää toimittajan tilaajalle määräajoin lähetettävien selvitysten määrää.
Palvelu on maksullinen eikä siihen liittyminen ole edellytys kilpailutukseen
osallistumiselle.
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Soveltuvuusvaatimukset

Minimivaatimus

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole
liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaiseen
liiketoimintakieltoon määrätty
elinkeinonharjoittaja tai yritys,
jonka yhtiömies taikka
hallituksen jäsen tai
toimitusjohtaja taikka muussa
siihen rinnastettavassa
asemassa oleva henkilö on
määrätty liiketoimintakieltoon.
Kyllä (ko. henkilö ei ole
määrätty liiketoimintakieltoon)
Ei (ko. henkilö on määrätty
liiketoimintakieltoon)

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se tai
sen edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävä
henkilö ole syyllistynyt
julkisista hankinnoista annetun
lain 1397/2016 80 §:ssä
mainittuihin rikoksiin, eikä
tarjoajaa koske hankintalain
1397/2016 81 §:ssä tarkoitettu
poissulkemisperuste. Kyllä
(ko. henkilö ei ole syyllistynyt
eikä koske ao. pykälän
poissulkemisperuste) Ei (ko.
henkilö on syyllistynyt ja
koskee ao. pykälässä
tarkoitettu
poissulkemisperuste)

Kyllä

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

Kyllä

Tarjoajalla on voimassaoleva
lakisääteinen
tapaturmavakuutus
työsuhteessa oleville
työntekijöilleen.

Kyllä

Maksimivaatimus

Jos kyllä
Tarjoajan
tapaturmavakuutuksen
vakuutusyhtiö on
Tarjoaja noudattaa työhön
sovellettavaa
työehtosopimusta tai keskeisiä
työehtoja.

Syötettävä

Kyllä

Jos kyllä
Noudatettava
työehtosopimus on
Tarjoaja on järjestänyt
työterveyshuollon
työntekijöilleen

Syötettävä
Kyllä

Jos kyllä
Työterveyshuoltoa antava
yritys on
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Tarjoaja on suorittanut
lainsäädännön mukaiset
sosiaaliturvamaksut, verot
sekä eläkevakuutusmaksut.
Tarjoaja voidaan kuitenkin
hyväksyä, mikäli edellä
mainittujen maksujen
laiminlyöntiä voidaan pitää
vähäisenä tai laiminlyötyjen
maksujen osalta on
viranomaisen hyväksymä
maksusuunnitelma.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että alla
mainitut asiat on hoidettu
asianmukaisesti ja vakuuttaa
toimittavansa todistukset ja
selvitykset annetussa
määräajassa.

Kyllä

Veroviranomaisen antama
todistus maksetuista veroista
ja sosiaaliturvamaksuista tai
verovelkatodistus tai selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty.
Eläkevakuutusmaksujen
osalta on toimitettava
työeläkekassan ja/tai
vakuutusyhtiön todistus
eläkevakuutuksen ottamisesta
ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on
tehty. Yllä olevaksi
todistukseksi kelpaa myös
vastuugroup.fi – Luotettava
Kumppani- raportti, kun siitä
ilmenevät yllämainitut tiedot.
Tilaaja tarkastaa parhaan
tarjouksen jättäneen
toimittajan soveltuvuutta
koskevat tiedot eri
rekistereistä ja pyytää
toimittajalta puuttuvat
todistukset ja selvitykset
ennen hankintapäätöksen
tekemistä.
Tarjoajalla on riittävä
taloudellinen kantokyky
suoriutuakseen hankinnasta.
Tämän vaatimuksen
täyttymistä arvioidaan
liikevaihdon suuruudella.
Liikevaihdon on oltava
viimeisen kolmen vuoden
ajalta vähintään 360 000 € /
vuosi.

Kyllä

Tarjoajan taloudellisen
tilanteen on oltava sellainen,
että se Suomen Asiakastieto
Oy:n ratingluokituksessa on
vähintään tyydyttävä A, tai
riskiluokka on 1-3 tai sen
katsotaan tilinpäätöstietojen
tai muun vastaavan
selvityksen mukaan olevan
vastaava. Tämä tarkistetaan
parhaalta tarjoajalta ennen
hankintapäätöksen tekemistä.

Kyllä
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Mikäli tarjoaja käyttää
alihankkijoita, on käytettävät
alihankkijat ja heidän
tehtävänsä mainittava
tarjouksessa. Mikäli
alihankkijoita käytetään, tulee
alihankkijoiden täyttää kaikki
tämän liitteen tarjoajaa
koskevat
vähimmäisvaatimukset.
Hankintayksikkö varaa
oikeuden pyytää erikseen
alihankkijoista kaikki vastaavat
selvitykset kuin tarjoajasta.
Tarjoaja vastaa alihankkijan
työstä kuin omastaan.

Kyllä

Jos kyllä
Luettelo käytetyistä
alihankkijoista ja selvitys
heidän tehtävistään tavaran
ja/tai palvelun
toimittamisessa.

Ladattava

Hankinnan kohteen kriteerit
Työ- ja suojavaatteet
Palosuojattu hitsarin umpisuoja, pääväri sininen
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Palosuojattu hitsarin umpisuoja: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus =
0,5211) ) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 140 kpl

€ / kpl

Kone- ja metalliala, auto- ja
raskaskalustokorjaajat, LVI,
maanrakennus
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardille EN 11611
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

materiaali polyesteri/puuvilla
(vähintään 250 g/m2)

Kyllä

kiinnittimien eli vetoketjujen ja
nappien tulee olla suojatut

Kyllä

taskun kansien tulee olla
alaspäin tikatut tai kiinnittimillä
suljettavat ja taskun kansien
tulee olla 10 mm taskunsuuta
leveämpi

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Kesätakki henkilökorttitaskulla, hälyväri keltainen/oranssi, muu väritys musta/sininen/harmaa
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Kesätakki henkilökorttitaskulla: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus =
0,5211) ) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 220 kpl

€ / kpl
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Logistiikka, rakennusala, LVI,
maanrakennusala,
kiinteistöala, sähköala
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri /Puuvilla
(vähintään 230 g/m2)

Kyllä

vettähylkivä

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Housut reisi/riipputaskut, täytettävät polvitaskut, hälyväri keltainen/oranssi, muu väritys
musta/sininen/harmaa
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Housut reisi/riipputaskut: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) *
Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 220 kpl

€ / kpl

Logistiikka, rakennusala, LVI,
maanrakennusala,
kiinteistöala, sähkö
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardeille EN
20471-2, EN 11612 ja
EN 1149-5 asetetut
vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri /Puuvilla
(vähintään 230 g/m2)

Kyllä

vettähylkivä

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

ESD Riipputaskuliivi henkilökorttitaskulla, hälyväri keltainen
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
ESD Riipputaskuliivi: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) *
Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 50 kpl

€ / kpl

Sähkö- ja elektroniikka-ala
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta
Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä
Syötettävä

Täyttää standardeille EN
11612, EN 20471 ja
EN 1149-5 asetetut
vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä
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Riipputaskuliivi henkilökorttitaskulla, hälyväri keltainen
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Riipputaskuliivi henkilökorttitaskulla: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus
= 0,5211) ) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 40 kpl

€ / kpl

Rakennusala
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardeille EN
20471-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Talvitakki henkilökorttitaskulla, hälyväri keltainen/oranssi, muu väritys musta/sininen/harmaa
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Talvitakki henkilökorttitaskulla: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus =
0,5211) ) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 220 kpl

€ / kpl

Logistiikka, rakennusala, LVI,
maanrakennusala,
kiinteistöala, sähköala
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri /Puuvilla
(vähintään 230 g/m2)

Kyllä

Vettähylkivä

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

T-paita, varoitusvaate heijastimilla
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
T-paita: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 200 kpl

€ / kpl

Rakennus, kiinteistö, LVI
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta
Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä
Syötettävä

Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri/puuvilla,
hengittävä ja kosteutta iholta
siirtävä neulos

Kyllä
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Syötettävä

Tuotekoodi

Työtakki/pusero, pääväri musta/sininen/harmaa
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Työtakki/pusero,: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) *
Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 10 kpl

€ / kpl

Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Henkilökunta
Täyttää standardille EN 11611
-1 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Heijastinliivi
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Heijastinliivi : ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 50 kpl

€ / kpl

Logistiikka, rakennusala, LVI,
maanrakennusala,
kiinteistöala, sähkö, Kone- ja
metalliala, auto- ja
raskaskalustokorjaajat,
rakennus, kiinteistö, Sähkö- ja
elektroniikka-ala,
pintakäsittelyala, henkilökunta
Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Tekninen talvi/kesämaihari
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Tekninen talvi/kesämaihari : ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211)
) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 10 kpl

€ / kpl

Henkilökunta
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta
Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)
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Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Materiaali Polyesteri /Puuvilla
(vähintään 230 g/m2)

Kyllä

Vettähylkivä

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

14/20

Talvivaroitushousut
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Talvivaroitushousut: ( 1 - Tuotteelle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 10 kpl

€ / kpl

Henkilökunta
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuotteelle annettava alennus
(ilmoita esim. 52,11% alennus
= 0,5211)

Syötettävä

Täyttää standardille EN 20471
-2 asetetut vaatimukset

Kyllä

Polyesteri /Puuvilla (vähintään
230 g/m2)

Kyllä

vettähylkivä

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Pusero henkilökorttitaskulla, väri valkoinen poislukien erityisvahvikkeet
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Pusero henkilökorttitaskulla: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus =
0,5211) ) * Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 25 kpl

€ / kpl

pintakäsittely, maalarit
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

materiaali paksua puuvillaa
(väh. 300g/m²)

Kyllä

antistaattinen, soveltuu myös
ruiskumaalaukseen

Kyllä

pensselitaskut vahvistettu
eritysvahvistuksin

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Riipputaskuhousut, väri valkoinen poislukien erityisvahvikkeet
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Riipputaskuhousut: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) *
Tuotteen hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 25 kpl

€ / kpl

pintakäsittely, maalarit
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Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

materiaali paksua puuvillaa
(väh. 300g/m²)

Kyllä

antistaattinen, soveltuu myös
ruiskumaalaukseen

Kyllä

ulkopuoliset polvisuojataskut
ja pensselitaskut vahvistettu
eritysvahvistuksin

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Työhousut, väri musta/harmaa
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Työhousut: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 25 kpl

€ / kpl

Puuala
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

materiaali polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Pikeepaita, pääväri harmaa/sininen/musta
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Pikeepaita: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 30 kpl

€ / kpl

henkilökunta
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta

Syötettävä

Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

materiaali polyesteri/puuvilla,
hengittävä ja kosteutta iholta
siirtävä neulos

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Kauluspaita, pääväri harmaa/sininen/musta
Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla
Kauluspaita: ( 1 - Tuoteryhmälle annettava alennus (ilmoita esim. 52,11% alennus = 0,5211) ) * Tuotteen
hinnaston mukainen hinta * Hankittava määrä
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 10 kpl

€ / kpl

henkilökunta
Tuotteen hinnaston mukainen
hinta
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Tuoteryhmälle annettava
alennus (ilmoita esim. 52,11%
alennus = 0,5211)

Syötettävä

materiaali polyesteri/puuvilla

Kyllä

Tuotekoodi

Syötettävä

Ryhmän yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Hinnat ilmoitettu verottomina
nettohintoina (alv 0%)

Kyllä

Takit, paidat, haalarit, liivit ja
muut yläosat sisältävät
logopainatuksen. Painatus
sisältyy tarjotun tuotteen
hintaan. Logon halkaisija on n.
3cm. Ammattiopiston logoon
voi tutustua sivuilla
https://www.sskky.fi

Kyllä

Alennusprosentti muista
toimittajan tuotteista

Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että se
tuottaa tarjoamillaan hinnoilla
sopimuskauden alkaessa ja
sopimuskauden aikana
vähimmäisvaatimukset
täyttävät tuotteet ja palvelut.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että
tarjotut tuotteet ja palvelut
täyttävät tarjouspyynnössä ja
sen liitteissä esitetyt
vaatimukset.

Kyllä

Suojavaatteet ovat EYtyyppitarkastettu ja CEmerkitty.

Kyllä

Suojavaatteet täyttävät EN
ISO 13688 määritellyt yleiset
vaatimukset.

Kyllä

Varoitusvaatteet täyttävät joko
standardin EN ISO 20471
(30.9.2013 alkaen) tai EN 471
lk2 määritellyt vaatimukset.

Kyllä
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Suojavaatteiden on täytettävä
seuraavat yleiset vaatimukset:
- Suojavaatteissa käytettävät
materiaalit ovat käyttäjälle ja
ympäristölle haitattomia.
- Suojavaate on helppo pukea
päälle oikein ja se on sopiva
erilaisissa työliikkeissä.
- Suojavaatetus on käytössä
niin mukava kuin mahdollista
ottaen huomioon vaatteen
suojaustaso, ympäristöolot,
työn fyysinen kuormittavuus
sekä odotettu käyttöaika.
- Suojavaate ei sisällä
karkeita, teräviä tai kovia
pintoja, jotka voivat ärsyttää
ihoa tai vahingoittaa käyttäjää.

Kyllä

- Suojavaate ei ole niin tiukka,
väljä tai painava, että se
häiritsee liikkumista ja
työskentelyä.
- Suojavaatteen kokomerkintä
perustuu vartalonmittoihin,
jotka on ilmoitettu
senttimetreinä.
- Suojavaatteissa on selkeä ja
ymmärrettävä merkintä
suomen kielellä. Merkinnän
tulee olla kiinni tuotteessa tai
tuotteeseen kiinnitetyssä
etiketissä ja tuotteen tulee
kestää sopiva määrä
pesukertoja.
Tarjoaja on tutustunut
mahdollisiin tarjouspyyntöön
liittyviin lisätietokysymyksiin ja
niihin annettuihin vastauksiin
sekä ottanut ne huomioon
tarjousta tehdessään.

Kyllä

Tarjoajan on lisäksi otettava
tarjouksessaan huomioon
Tarjousportaalissa ilmoitetut
mahdolliset muutokset
tarjouspyyntöön.
Tarjoaja hyväksyy
tarjouspyynnön liitteenä
olevan sopimusluonnoksen ja
on ottanut sen huomioon
tarjousta tehdessään. Tarjoaja
hyväksyy, että sopimuksessa
sovelletaan julkisten
hankintojen yleisiä
sopimusehtoja (JYSE 2014
Tavarat, päiv. 2017/4) siltä
osin, kuin ne eivät ole
ristiriidassa sopimuksen
kanssa. Lisäksi tarjoaja
vakuuttaa, että
sopimusehtoihin ei ole tehty
mitään muutoksia, varaumia,
lisäyksiä tai poistoja.

Kyllä

Tiedoksi: Edellä mainittujen
sopimusehtojen vastaiset
varaumat johtavat
todennäköisesti tarjouksen
hylkäämiseen.
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Nykyisen tilauskäytännön
mukaan suurin osa syksyn
vaatteista aloitteleville
opisjelijoille tilataan keväällä.
Keväällä (tilaus huhtitoukokuussa) tehtävien
suojavaatteiden
ennakkotilausten toimitusaika
on enintään 6 viikkoa
tilauksesta. Ennakkotilauksen
suuruus on keskimäärin 65 %
vuosihankinnoista.

Kyllä

Muut kuin ennakkotilattavat
tuotteet tulee toimittaa
tilaajalle ENINTÄÄN
kymmenen (10) arkipäivän
kuluessa tilauksesta.

Kyllä

Tuotteille on tilauksen jälkeen
vahvistettava toimitusaika
viimeistään 2 arkipäivän
kuluessa.
Mallistosta löytyy sekä
miesten että naisten malleja
(voi olla unisex)

Kyllä

Vaatteiden kokotaulukossa on
koot naisille vähintään
XXSXXL/C34-C46 ja miehille
XSXXXL/C44-C64/D92-D116.

Kyllä

Mikäli normaalivalikoimasta ei
löydy edellä määriteltyjä
kokoja, tarjoaja etsii
tarvittaessa sopivan
vaihtoehdon ilman erillistä
kustannusta.

Kyllä

Toimittaja sitoutuu
toimittamaan veloituksetta
sovituskappaleet.

Kyllä

Tarjoajalla on mahdollisuus
tehdä vaatteisiin korjauksia
mm. lahkeiden lyhennykset ja
pidennykset. Hinnasto on
voimassa varsinaisen
sopimuskauden. Lataa
hinnasto.

Ladattava

Käyttämättömillä tuotteilla on
palautusoikeus.

Kyllä

Tuotteiden takuuaika
kuukausina materiaalien ja
valmistusvirheiden osalta.
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Tuotteiden ja kankaiden tulee
olla tuotettu vastuullisesti ja
kestävällä tavalla. Parhaan
tarjouksen jättäneen tarjoajan
on selvitettävä työasujen ja
kankaiden tuotannon eettisyys
ja ekologisuuskoko
hankintaketjussa. Parhaan
tarjouksen jättäneen tarjoajan
on myös selvitettävä miten
mahdollinen lapsityövoiman
käyttö on ehkäisty. Tarjoajan
ja sen mahdollisten
alihankkijoiden on
noudatettava vähintään ILO:n
yleissopimuksia 87/1948,
98/1949, 29/1930, 105/1957,
138/1973, 182/1999, 100/1951
ja 111/1958.
Yleissopimukset löytyvät
nettisivulta
www.tem.fi/files/25956
/ilo_yleissopimukset.pdf

Kyllä

Tarjoajalla on sähköinen
tuoteluettelo ja tarjoaja antaa
yhteystiedon ko.
tuoteluetteloon SSKKY:n
edustajille.

Kyllä

Toimittaja raportoi Tilaajalle
vuosiostot veloituksetta.
Ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana
raportoidaan edellisvuoden
ostot. Raportoinnille asetetut
vaatimukset on selostettu
sopimusluonnoksessa.

Kyllä

Tarjoajalla tarjoaa
kierrätyspalvelua käytöstä
poistetuille vaatteille.

Valittava

Jos kyllä
Lataa lyhyt kuvaus
tarjoamastanne
kierrätyspalvelusta

Ladattava

Sopimusyhteyshenkilön tiedot
Yrityksen virallinen nimi

Syötettävä

Y-tunnus

Syötettävä

Nimi / titteli

Syötettävä

Sähköpostiosoite

Syötettävä

puhelinnumero

Syötettävä

Muut tiedot
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Hankintayksikön esittely
Salon seudun koulutuskuntayhtymä toimii Salon seudun ammattiopiston
ylläpitäjäorganisaationa. Salon seudun ammattiopisto tarjoaa monipuolista ammatillista
osaamisen kasvattamista nuorille, aikuisille, yrityksille ja työyhteisöille. Vuosittain
ammattiopistossa opiskelee noin 4500 opiskelijaa. Kuntayhtymässä työskentelee 200
työntekijää, joista opetustehtävissä on 80 %.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän omistavat kuusi Salon alueen kuntaa ja kaupunkia;
Kemiönsaari, Koski Tl, Paimio, Salo, Sauvo ja Somero.
Toimimme taloudellisesti itsenäisenä koulutuksenjärjestäjänä sekä alueemme
vastuullisena, merkittävänä ja asiakaslähtöisenä työelämän kehittäjänä.
Asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Merkitse tarjoukseen selkeästi liike- tai ammattisalaisuudet ja erota nämä
tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessa.
Tarjouksen vertailuhinta ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus ja tieto tarjousten vertailussa
käytetystä kokonaishinnasta on aina annettava. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
Sopimusluonnos.pdf

Allekirjoittajat
Nimi

Titteli

Olli-Pekka Juhantila

kuntayhtymän johtaja

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Taitajankatu 6
24240 Salo
0139545-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 447704201
hankinnat@sskky.fi
https://www.sskky.fi

