KEMIN KAUPUNKI

INTERNET-LIITTYMÄ
1. Hankintayksikkö
2. Hankinnan kohde
3. Tarjouksen
jättöaika ja
voimassaolo

Kemin kaupunki, Keskusvirasto, Tietohallintokeskus
Internet-liittymä
Tarjous on toimitettava kokonaisuudessaan 14.12.2017 klo 15:00 mennessä
sivulla 2, kohdassa 16. ilmoitetulla tavalla.
Tarjouksen on oltava voimassa 31.1.2018 asti.

4. Hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin menettely.

5. Hankinnan kuvaus

Kemin kaupungin internet-liikenne hoidetaan aina kahden eri operaattorin
yhteyksillä. Kemin kaupungin tietohallintokeskus kilpailuttaa kahdennetun
internet-liikenteen toisen operaattorin.
Tekniset speksit:
• Nopeus 500 M
• Liitäntätekniikka 1G SM-kuitu duplex.
• Tekninen liitäntäpiste Valtakatu 26 (kaupungintalon kellari)
• Tilaajalla omat ip-osoitteet (IPv4 ja IPv6)
• BGP-rajapinta
• full bgp-table
• SLA 4h OnSite
• Sopimusaika 24 kk + mahdollinen optio 12 kk
• Asennus viimeistään 15.1.2018
• Käyttöönotto viimeistään 1.2.2018
• Optio DDoS liikennepesuri

6. Osatarjous

Osatarjouksia ei hyväksytä.

7. Asiakirjojen julkisuus Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat julkisia, kun hankintapäätös on tehty.
Mikäli tarjoaja katsoo tarjouksen sisältävän liikesalaisuuden piiriin kuuluvia
seikkoja, on ne merkittävä. Kemin kaupunki ei julkisuuslain 11 §:n 6.kohdan
nojalla luovuta liikesalaisuuksiksi merkittyjä asiakirjoja / tietoja toiselle
tarjoajalle. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei ole julkisuuslain mukaan
liikesalaisuus.
8. Valintaperusteet

Tarjouksia, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset,
vertaillaan keskenään. Toimittajavalinta tehdään halvimman hinnan
perusteella (100%).

9. Toimitusehdot

Hankinnassa käytetään toimitusehtoina Julkisen hallinnon IT-hankintojen
yleisiä sopimusehtoja JHS 166 (JIT 2015).

10. Hylkäämisperusteet • Tarjouspyynnön vastainen tarjous tullaan hylkäämään.
• Tilaaja harkitsee vaihtoehtoisten tuotteiden soveltuvuuden ja voi
hyväksyä tai hylätä vaihtoehtoisia tuotteita koskevan osan tarjouksesta.
• Hylkäyksen perusteena on myös sellainen tarjous, jossa on annettu
väärää tietoa.
• Myöhässä saapunut tarjous jätetään huomioimatta.
• Tarjouskilpailussa suljetaan pois tarjoaja, jota koskee jokin hankintalain
53 § tai 54 §:ssätarkoitettu poissulkemisperuste.

11. Hankintapäätös

• Hankintapäätöksen tekee hankintayksikkö.
• Hankintayksiköllä on oikeus olla hyväksymättä yhtään annetuista
tarjouksista.
• Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse.
• Hankinta voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluessa
siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
oikaisuvaatimuksen tiedoksi.

12. Tilauksen
purkaminen

Hankintayksikkö varaa oikeuden purkaa hankinta, mikäli toimituksen aikana
ilmenee, että tarjoaja ei pysty toimittamaan tarjouspyynnön, tarjouksen ja
tilauksen mukaisia tuotteita.
Tarjoaja on korvausvelvollinen purkamisen aiheuttamista ylimääräisistä
kustannuksista.

13. Muut ehdot

• Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomenkielellä.
• Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouksessa kiinteinä yksikköhintoina ilman
arvonlisäveroa (alv 0 %).
• Tarjouksesta tulee ilmetä ns. ylivuodon käsittely.
• Toimitusajat ja -ehdot tulee ilmetä tarjouksesta.
• Tarjouksesta tulee ilmetä kaikki tämän tarjouspyynnön mukaisista
ehdoista aiheutuvat kustannukset, esim. toimitusmaksut.
• Tarjouksesta tulee ilmetä tuotteiden takuuehdot.
• Tarjous tulee olla tulkittavissa yksiselitteisesti. Tarjous ei saa olla
ehdollinen.
• Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan kuvaus käytössään olevasta tukija huoltopalvelusta hintoineen.
• Valitun toimittajan on toimitettava tilaajalle todistukset
verovelattomuudesta, eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, kuulumisesta
ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisuudestaan.

14. Tarjouspyyntöä
koskevat kysymykset

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää suomeksi sähköpostilla
Jukka Yliruokaselle tai Reijo Konulle.

15. Lisätietoja antaa

Jukka Yliruokanen, 050 3795943, jukka.yliruokanen@kemi.fi
Reijo Konu, 0500 691 634, reijo.konu@kemi.fi

16. Tarjousten
toimittaminen

Sitovat tarjoukset tulee toimittaa kokonaisuudessaan sähköpostitse tai
paperisena suljetussa kirjekuoressa 14.12.2017klo 15:00 mennessä
osoitteeseen:
Kemin kaupunki, Tietohallintokeskus
Valtakatu 27-29, 94100 KEMI

tai

thk.hankinnat@kemi.fi

Kuoressa/viestin otsikossa tulee olla merkintä "Internet-liittymä"
Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan
mennessä.

