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TARJOUSPYYNTÖ

Hankinnan kuvaus:
Jyväskylän Kaupunki, Nuorisopalvelut/ Veturitallit hankkii Kisko klubille uuden
äänentoistojärjestelmän ja mikserin. Järjestelmä palvelee viikottaisesti Kiskon erilaisissa
tapahtumissa joita ovat mm. rock ja heavy painotteisen musiikin tapahtumat, erilaiset seminaarit
sekä yritystapahtumat. Kisko klubi on noin 300 hengen korkeahko ja akustinen tiilirakenteinen tila
joka vaatii erityisesti raskaan musiikin tuottamisessa reilusti suorituskykyä.

Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset:
Tarjoaja on suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa taikka tarjoajalla on
veronsaajan tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma.
Tarjousvaiheessa riittää että tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä alla olevat vaatimukset.
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava todistus verokelpoisuudestaan tai verovelkatodistus taikka
todistus maksusuunnitelmasta koskien veronsaajan hyväksyttyä maksusuunnitelmaa.
Asennusten ja toimitusten suorittaessa yrittäjän itse on esitettävä kyseiset asiakirjat.
Tarjouksen kohteen vähimmäisvaatimukset:
Järjestämän tulee olla ns. line array tyyppinen, kuitenkin ground stack asennuksena ajettava.
Hankittavan mikserin tulee olla digitaalinen. Mikserin dynamiikan tulee täyttää hankinnan
kuvauksessa kuvatut vaihtelevat työskentely olosuhteet.
Äänentoistojärjestelmän tulee pystyä tuottamaan 103db:n (A slow painotus) täyden taajuusvasteen
särötön äänenpainetuotto mikserille. (noin 11m lavan reunasta mitattuna)
Järjestelmässä tulee olla yhteensä vähintään 4 bassokaiutinta sekä 4 top unit yläpäänkaiutinta.
PA järjestelmän tulee olla prosessoriohjattu.

Mikserin tulee olla moderni ja laadukas ammattikriteerit täyttävä laite. Mikserissä tulee olla
vähintään 32 kanavaa xlr -liittimin. Kaikki kanavat tulee olla nähtävissä ns. yhdellä layerilla
samanaikaisesti ilman sivun vaihtoa. Minimi määrä auxeja sisältäen L&R (omni out) on 8 kpl.
Mikserin tulee olla näytöllä varustettu. Mikserin tulee sisältää vähintään 2 sisäänrakennettua
efektilaitetta. Compressorit ja gatet tulee olla kaikissa kanavissa. Eqvalisoinnit tulee olla omni out
lähdöissä.

Tarjouksen laitteistojen tulee sisältää kaikki tarvittavat oleelliset oheislaitteet sekä
asennustarvikkeet järjestelmän toimivuuden kannalta. Mahdollisia ulkoisia oheislaitteita ei
sisällytetä tarjoukseen.
Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet:
Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, joiden tarjoukset ovat sisällöltään asetettujen
vaatimusten mukaisia hyväksytään tarjousten vertailuun.
Tarjouksia vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitetuin vertailuperustein ja tarjousten
vertailuperusteena käytetään laatua. Mikäli laadun vertailupisteissä päädytään tasapisteisiin
tarjousten osalta, on ratkaisevana tekijänä tarjouksen kokonaishinta.
Tarjousten vertailu suoritetaan seuraavalla tavalla ja painoarvoilla. Laatu: 100 vertailupistettä.

Laadunvertailuperusteet:
Äänenpainetuotto >103db>106db= 20p
:
106db= 10p
Mikserin omni out 9-15kpl = 16 kpl tai yli
määrä:
10p
=20p
Mikserissä on
Ei=0p
Kyllä=10p
kosketusnäyttö:
Mikserin
>32ch. =20p
kanavien määrä:
Efektilaitteiden 3kpl=10p 4kpl tai
määrä mikserissä:
yli=20p
PA:n ohjaus:
kaiuttimissa Etäohjaus=
= 0p
10p
Hankintamenettelyn kuvaus:
Hankinta toteutetaan noudattaen hankintalain avoimen menettelyn mukaista menettelyä.
Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan maksutta kaikkien kiinnostuneiden saatavissa Jyväskylän
Kaupungin Pienhankintakanavassa, osoitteessa http://www3.jkl.fi/hankinnat/pienhankintakanava/
Kiinnostuneet markkinatoimijat voivat esittää kysymyksiä koskien tarjouskilpailua sähköpostitse
osoitteeseen seppo.pohjolainen@jkl.fi 11.5.2018 klo 15:00 saakka. Hankintayksikkö toimittaa
kootusti esitetyt kysymykset ja vastaukset määräaikaan mennessä julkaistuihin kysymyksiin
viimeistään 15.5.2018. kaikille kysymykset lähettäneille. Mikäli et ole esittänyt kysymystä, mutta

haluat tiedon esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista, ilmoita tästä sähköpostiosoitteeseen
seppo.pohjolainen@jkl.fi
Määräaika tarjousten tekemiselle:
Tarjoukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen seppo.pohjolainen@jkl.fi 22.5.2018. klo
15:00 mennessä. Tarjouksen sisältävä viesti tulee otsikoida ”tarjous, Veturitallien äänijärjestelmä”.
Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään.
Valittavien toimijoiden määrä:
Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus eniten vertailupisteitä saaneen tarjoajan kanssa.
Keskeiset sopimus / toimitusehdot:
Hankinnassa sovelletaan Jyväskylän kaupungin voimassa olevia hankintaohjeita, sekä julkisten
hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa, Jyse Tavarat 2014 (päivitetty versio 2017)
siltä osin kuin tämän asiakirjan tai tarjouspyynnön ehdot eivät ole ristiriidassa Jyse ehtojen kanssa.
Järjestelmien toimitus tulee tapahtua 30 päivän sisällä hankintasopimuksen päiväyksestä. Mikäli
toimitus viivästyy, tulee siitä viipymättä ilmoittaa tilaajalle. Mikäli hyväksytty hankinnan
Toimittaja ei pysty kohtuulliseen toimitukseen sopimuksen puitteissa hänen tarjouksensa hylätään
ja seuraavaksi suurimman vertailupistemäärän saanut tarjoaja hyväksytään Toimittajaksi.
Tarjousten hinnoittelu:
Hankinnan kokonaisbudjetti on 23 000 euroa (alv 0%). Tarjoukset eivät saa ylittää tätä hintaa.
Tarjouksesta tulee ilmetä kaikilta osiltaan tarjouksen arvolisäveroton kokonaishinta tämän
tarjouspyynnön mukaisesti. Valitulla Toimittajalla ei ole oikeutta laskuttaa ilmoitetun
kokonaishinnan lisäksi mitään muita kuluja Tilaajalta.
Laitteiston takuuehdot:
Takuuajan tulee olla vähintään yksi kalenterivuosi tavaran toimituksesta kaikkien laitteiden osalta.

