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Osallistumisohje Prodeco Oy 2017
Muhoksen kunnan tekniset palvelut varikon tilat

Vuokralainen:
Muhoksen kunta
Asematie 14
91500 Muhos

Hanke:
Muhoksen kunnan tekniset palvelut varikon tilat

OSALLISTUMISOHJE

1. HANKINNAN KUVAUS

Hankinta koskee Muhoksen kunnan tekniset palvelut varikon tilojen vuokrakilpailutus-
ta. Tilojen vuokraaja suunnittelee ja rakentaa toimisto- ja varastorakennuksen vuokra-
laisen hankkimalle tontille sekä vuokraa tilat 10 vuodeksi. Tilojen laajuus on noin
950m2.

2. HANKINTAMENETTELY

Tilojen toimittajan valinta tehdään käyttäen tarjousperusteista neuvottelumenettelyä.
Tarjouksista hyväksytään vuokralaiselle kokonaisedullisin tarjous huomioiden tarjous-
pyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet.

3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Tarjousten vertailuun valittavien tarjoajien tulee täyttää seuraavat soveltuvuutta kos-
kevat vähimmäisvaatimukset:
- Yrityksen tulee olla merkittynä kaupparekisteriin
- Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset

sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut
- Yrityksellä tulee olla riittävä taloudellinen vakavaraisuus tarjouspyynnön kohteena

olevien tilojen toteuttamiseen. Riittäväksi taloudelliseksi vakavaraisuudeksi katso-
taan Bisnode Oy:n tai vastaavan luottoluokituslaitoksen luokka A (luottokelpoinen)

- Yrityksellä tulee olla kokemusta vastaavanlaisten tilojen toteuttamisesta viimeisen
viiden vuoden aikana. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan vähintään kolmen laa-
juudeltaan yli 900 m2:n toimitilarakennuksen toteuttaminen ja vuokraaminen vii-
meisen viiden vuoden aikana.
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Tarjoaja voidaan jättää valitsematta myös muilla perusteilla, jotka on lueteltu julkisia
hankintoja koskevissa laeissa.

4. TODISTUKSET JA SELVITYKSET, JOIDEN PERUSTEELLA SOVELTUVUUDEN
TÄYTTYMINEN ARVIOIDAAN

Yrityksen tulee toimittaa tarjouksen mukana seuraavat suomenkieliset todistukset ja
selvitykset:

4.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

1) Kaupparekisteriote.
2) tilaajavastuu.fi –raportti tai tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain

(1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset:
 selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työn-

antajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 todistus verojen maksamisesta sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksu-

velvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys vero-
jen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen
täyttämisestä

 kaupparekisteriote
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä

työehdoista
 todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

3) Viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös sekä Bisnode Oy:n tai Suomen
Asiakastieto Oy:n tai vastaavan luottoluokittajan selvitys yrityksen taloudelli-
sesta vakavaraisuudesta.

4.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys:

Luettelo yrityksen tärkeimmistä viimeisen viiden vuoden aikana toteuttamista toimiti-
loista laajuustietoineen

5. HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Lisätietoja hankintailmoitukseen liittyen antaa:
- Prodeco Oy / Antti Keränen, puh. 050-3275265, antti.keranen@prodeco.fi

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää tarjouspyyntöasiakirjat:
- Prodeco Oy / Antti Keränen, puh. 050-3275265, antti.keranen@prodeco.fi

Muhoksella 25.9.2017

Muhoksen Kunta Aulis Kokko


