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Pidä Saaristo Siistinä ry 
 
SEPTISÄILIÖIDEN PERUSKORJAUKSEN KILPAILUTUS 2018 
 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry pyytää tarjouksia huviveneiden kelluvien septisäiliöiden kunnostuksesta. 
Kilpailutuksesta kerrotaan tarkemmin tässä tarjouspyynnössä. 

 

 
1. Hankinnan kohde 

 
Pidä Saaristo Siistinä ry:llä on Saaristomerellä kolmetoista kelluvaa huviveneiden septisäiliöiden 
Septikon -imutyhjennyslaitetta, jotka on valmistettu vuosien 2006–2009 aikana. Hankitut 
imutyhjennyslaitteet ovat ensimmäiset laatuaan niin Suomessa kuin maailmalla. 
 
Laitteissa on vuosien varrella havaittu erilaisia vikoja mekaanisen kulumisen vuoksi. Laitteiden 
sisäpinnoissa on syöpymiä, jonka vuoksi laitteet on viipymättä peruskorjattava ja pinnoitettava 
asianmukaisesti sisäpuolelta. 
 
Tällä tarjouspyynnöllä Pidä Saaristo Siistinä ry pyytää tarjouksia yhdeksän imutyhjennuslaitteen 
peruskorjaamisesta. Peruskorjauksen sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1. 
 
Laitteista viisi on tarkoitus korjata talven 2018-2019 aikana ja neljä talvella 2019-2020. Sopimus 
on tarkoitus allekirjoittaa viipymättä kilpailutuksen jälkeen. Sopimus on voimassa, kunnes 
sopimusvelvoitteet on suoritettu. 
 
Kilpailutus on hankintalain (1397/2017) kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta. Pidä 
Saaristo Siistinä ry noudattaa kilpailussa hankintalain periaatteita. 
 

2. Kilpailuun osallistuvia yrityksiä koskevat vaatimukset 
 
Kilpailutuksella haetaan toimittajaa, joka hoitaa septisäiliöiden peruskorjauksen ja pinnoituksen. 
Lisäksi toimittajalle kuuluu septisäiliöiden autokuljetus maitse liitteen 1 mukaisesti. (Ks. tarkemmin 
liite 1). Pidä Saaristo Siistinä ry valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa sopimus tehdään. 
 
Siinä tapauksessa, ettei kilpailuun osallistuvalla yrityksellä (”tarjoaja”) itsellään ole kaikkea 
tarvittavaa osaamista, yritys voi osallistua kilpailutukseen yhdessä toisen yrityksen tai 
ammatinharjoittajan kanssa (ns. ryhmittymänä tarjoaminen) tai käyttää tiettyihin töihin alihankkijaa. 
Ryhmittymän osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti ja sopimus 
tehdään ryhmittymän kaikkien jäsenten kanssa. Alihankkijan työstä kilpailuun osallistuva yritys 
vastaa kuten omastaan ja sopimus tehdään vain kilpailuun osallistuvan tarjoajan kanssa. 
 
Kilpailuun osallistuvia tarjoajia koskevat pakolliset vaatimukset (ns. soveltuvuusvaatimukset) on 
kuvattu Tarjouslomakkeella (liite 2). Vaatimukset liittyvät verojen ja sosiaaliturvamaksujen 
asianmukaiseen suorittamiseen, taloudellisiin edellytyksiin ja harmaan talouden torjuntaan. 
 

3. Valintaperuste 
 
Kaikkien kilpailuun osallistuvien tarjoajien on täytettävä liitteellä 1 asetetut vaatimukset sekä 
tarjouslomakkeella kuvatut soveltuvuusvaatimukset. 
 
Voittajatarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. 
 
Hinta ilmoitetaan Tarjouslomakkeella (liite 2). 
 

4. Osallistumiseen liittyvät kysymykset 
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Hankinnasta kiinnostunut yritys voi esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja sähköpostitse, 
hanna.haaksi@pssry.fi. Kysymykset pyydetään lähettämään ke 26.09.2018 klo 12.00 
mennessä. Sähköpostin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan ”Septikilpailutus / Kysymys”. 
 
Vastaamme kysymyksiin kootusti kaikille kysymyksiä jättäneille ja sähköpostinsa ilmoittaneille 
3.10.2018 mennessä. Lisäksi kysymykset ja vastaukset julkaistaan nettisivuilla, osoitteessa 
www.pidasaaristosiistina.fi. Kysyjän nimeä ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. 
 
Pyydämme huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset tarjousta annettaessa. 
 

5. Tarjouksen toimittaminen 
 

Tarjous muodostuu Tarjouslomakkeesta (liite 2). 
 
Tarjous on jätettävä keskiviikkona 10.10.2018 klo 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hanna.haaksi@pssry.fi. 
 
Pyydämme otsikoimaan tarjouksen sisältävän viestin: ”Septikilpailutus / Tarjous”. 
 
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. 
 

 
 
 
Turussa 19.9.2018 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1 Peruskorjauksen tarkempi kuvaus ja vähimmäisvaatimukset 
   
Liite 2 Tarjouslomake (palautetaan tarjouksen mukana) 
 
Liite 3 Polyurea-esite 

 
Julkisten hankintojen yleiset ehdot, JYSE Palvelut 2014 (päivitetty huhtikuu 2017): 
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-
f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440 

mailto:hanna.haaksi@pssry.fi
http://www.pidasaaristosiistina.fi/
mailto:hanna.haaksi@pssry.fi
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440

