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1 	YLEISTÄ 

Tätä hankintaohjelmaa käytetään hanki ttaessa liikenteen valo-ohjauslaitteita 
yksikköhintahankintaiia. 

Muut kuin tässä hankin taoh ei massa main tu t Iii ken i ie\a lojon toteu tu ksessa tarvittavat aineet 
ja työt hankitaan erikseen. Osa- tai kokonaisurakointia varten laaditaan asianomaiset urakka- 
ohjelmat eikä tätä hankintaohjelmaa silloin käytetä. 

HUOM! Pienellä tekstikoolla kirjoitettu teksti ei kuulu hankintaohjelmaan, vaan sen tarkoituk-
sena on selventää asiaa tai kertoa miten menettelvjä voidaan ongeiniattomissa tapauksissa 
yksinkertaistaa kustannusten säästämiseksi. 

Hankinta-asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 

1. Hankintasopimus tai vaihtoehtoisesti tilaus tilausvahvistuksineen 
2. Tarjouspyyntökiije ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset 

lisäselvitykset 
3. Tämä liikenteen valo-ohjauslaitteiden hankinta-ohjelma 
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 
5. Tarjous ja siihen liittyvä hinnoiteltu määräluettelo 
6. Työkohtaiset laatuvaatimukset, 1 iikennevalotyöt 
7. Suunnitelmapiirustukset 
8. Yleiset laatuvaatirnukset ja tvöseli tvkset, 7340 Liikennevalotvöt, 

TIEL 2212338/1990 

Hankinta on määritelty taijouspvvntökirjeessä ja sen liitteissä sekä tässä 
hankinta-ohjelmassa. 

Hankinnasta laaditaan kirjallinen hankintasopimus tai vaihtoehtoisesti 
tilaus, jonka myyjän tulee kirjallisesti vahvistaa JYSE:n mukaisesti. 
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2 	HANKINNAN SISÄLTÖ 

2 .1 	Yleistä 

Hankintaan kuuluu taijouspyyntöasiakiijojen mukaiset jäljempänä tarkem-
min määritellyt 

- liikenteen valo-ohjauslaitteet hinnoitellun maäraluettelon mukaises-
ti ja niiden toimitus, 

- laitteisiin liittyvät asiakirjat, 

- valo-ohjauslaitteiden säätäminen ja koekäyttö, 

- osallistuminen eräisiin tarkastuksiin sekä 

- laitteiden huolto- ja korjaustyöt tarkastuksineen ja säätöineen sekä 
viallisten osien vaihto JYSE:n kohdan 13 mukaisesti. 

Käyttökoulutus kuuluu hankintaan, mikäli määräluettelossa siitä on erikseen 
maininta. 

Hankintaan ei kuulu valo-ohjauslaitteiden asennus eikä asennuksessa tarvittavia aineita ja 
tarvikkeita, joita ei ole lueteltu määräluettelossa. 

2 .2 	Valo-ohjauslaitteet 

Hankintaan kuuluu määräluettelossa luetellut liikenteen valo-ohjauslaitteet 
ja niiden toimitus ostajan osoittamaan paikkaan, laitteiden säätö täyteen 
käyttökuntoon ja koekäyttö ostajan läsnäollessa. 

2 .3 	Asiakirjat 

Hankintaan kuuluu yleisissä laatuvaatimuksissa ja työselityksissä 7340 Lii-
kennevalotyöt määriteltyjen asiakirjojen laatiminen ja toimitus seuraavasti: 

- työpiirustukset 

- käyttö- ja huoltoohjeet 
- kaappiin sijoitettavat asiakirjat 
- loppupiirustuskansioon sijoi- 

tettavat myyjän laatimat ajan 
tasalle saatetut asiakirjat. 

3 sarjaa (mikäli esim. parametriohjel-
moinnit halutaan toimittaa ATK-tiedos- 
toina listausten sijasta riittää kuitenkin 
1 kopio; levyke tai PROM) 
3 sarjaa 
1 sarja 
1 sarja 
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Myyjän tulee toimittaa asennusurakoitsijalle tarvittava maärä asiakirjojen 
kopioita laitteiden ja asennusten sähkölaitoksen hyväksymistä varten. 

2 .4 	Käyttö- ja huoltokurssit 

Myyjä järjestää, mikäli sopimuksessa niin on sovittu, käyttö- ja huoltokurssit 
ostajan huoltohenkilökunnalle kuuden (6) kuukauden kuluessa liikennevalo-
jen käyttöönotosta. Kurssit pidetään tarjouspyyntökirjeessä määritellyllä ta-
valla ja niihin tulee sisältyä harjoituksia hankinnan kohteena olevilla laitteilla 
tai samantyppisillä laitteilla, joihin on asennettu hankinnan kohteen kanssa 
identtinen ohjelmointi. 

2 .5 	Tarkastukset 

Hankintaan sisältyy osallistuminen kohdassa 6 mainittuihin tarkastuksiin 
lukuunottamatta tarkastuksia 6.1.2 ja 6.1.3. 

3 	HANKINTA-AIKA 

Hankintaan sisältyvien laitteiden toimitusaika on esitetty tarjouspyyntökir-
jeessä. 

Ostaja varaa itselleen tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetun asennusajan lasket-
tuna ohjauskojeen sovitusta toimitusajankohdasta asennus- ja kytkentätöi-
den sekä sähkölaitoksen käyttöönottotarkastuksen suorittamiseen. 

Myyjällä on oikeus käyttää tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettu koekäyttöaika 
ohjauslaitteiston kenttätestauksiin ja säätöihin. Koekäyttöaika alkaa välittö-
mästi ostajan asennusajan päätyttyä. 

Käyttöönottotarkastus pidetään välittömästi koekäyttöajan päätyttyä. 
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4 	HANKINTAHINTA JA MAKSUT 

Hankintahinta on, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kiinteä yksikköhintoihin 
perustuva. 

Hankinnasta ei suoriteta ennakkoa. 

Myyjälle maksetaan sopimuksen mukaisesta toimituksesta korvaus, ellei toi-
Sin sovita, seuraavasti: 

1. Kun pylväät, kytkentäkalusteet, opastimet ja muut vastaavat lait-
teet tarvikkeineen on toimitettu työmaalle ja ostaja on ne tarkasta-
nut, maksetaan niiden hinta määräluettelossa olevien yksikköhin-
tojen mukaisesti kokonaisuudessaan. 

2. Kun ohjauskoje kaappeineen on toimitettu työmaalle maksetaan 70 
% sen kokonaishinnasta (kokonaishintaan sisältyy koje ohjelmoitu-
na ja käyttöönotettuna). Koje voi tässä vaiheessa olla ohjelmoima-
ton. 

3. Kun valo-ohjausjärjestelmä on vastaanottotarkastuksessa hyväksyt-
ty, takuuajan vakuus on hyväksytysti asetettu ja lopulliset asiakiijat 
on luovutettu, maksetaan loput eli 30 % kojeen kokonaishinnasta. 

Mandollisesta koulutuksesta maksetaan sen jälkeen, kun se on koko-
naisuudessaan toteutettu. 

Laskun tulee perustua tarkastettuihin ja hyväksyttyihin toimitusmääriin. 
Kaikki erät maksetaan laskua vastaan 14 pv netto. 

Jos käyttönotto- ja / tai vastaanottotarkastus viivästyy myyjästä riippumatto-
mista syistä, myyjälle korvataan maksamattomista eristä 16 % vuotuista kor-
koa. Osapuolten kesken voidaan vaihtoehtoisesti sopia erien osittaisesta 
maksamisesta sillä edellytyksellä, että takuuajan vakuus on hyväksytysti 
asetettu. 

Jos käyttöönotto- ja/ tai vastaanottotarkastus viivästyy myyjästä riippuvisti 
syistä, on ostaja oikeutettu viivästyssakkoon koko hankinnan osalta JYSE:n 
mukaisesti. 
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5 TAKUU 

Takuuaika on 12 kk valo-ohjausjärjestelmän hyväksytystä vastaanot-
totarkastuksesta tai sitä seuraavasta jälkitarkastuksesta, kuitenkin enintään 
16 kk toimituksesta mikäli em. tarkastukset ovat viivästyneet yksinomaan 
muusta kuin myyjästä johtuvasta syystä. 

Ostaja on velvollinen tekemään myyjän ohjeita noudattaen kohtuullisessa 
määrin vianetsintää sekä helposti vaihdettavien osien vaihtoa. Mandollisista 
varaosien kuljetus- ja vakuutuskustannuksista vastaa myyjä. 

Myyjä vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheista, puutteista ja haitoista, 
joiden ostaja näyttää aiheutuneen myyjän laiminlyönnistä tai täyttämättä 
jääneestä toimituksesta ja joita ostaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havai-
ta vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan myyjä 
on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut vastaanottamisesta. 

Muilta osin takuuehdot ovat JYSE:n mukaiset. 

6 TARKASTUKSET 

6 .1 	Työnaikaiset tarkastukset 

6 .1 .1 Ohjauskojeen tarkastus tehtaalla 

Ostaja tarkastaa kojeen ohjelmoinnin ja liikenneteknisen toiminnan myyjän 
tiloissa. Myyjän on, ellei muuta sovita, varattava tätä tarkoitusta varten osta-
jalle aikaa 1 työpäivä ohjauskojetta kohti, jona aikana myyjän on tarpeen 
vaatiessa oltava valmis selvittämään mandollisia ohjelmointiin ja toimintaan 
liittyviä kysymyksiä. Tarkastusajankohdasta sovitaan yhteisesti. 

6 .1 .2 Sähkölaitoksen käyttöönottotarkastus 

(otettava huomioon aikatauluihin vaikuttavana tekijänä) 

Asennustöiden suorittaja huolehtii sähkölaitoksen käyttöönottotarkastuksen järjestämisestä 

ennen käyttöönottoa. 

6 .1 .3 Asennustöiden käyttöönottotarkastus 

(otettava huomioon aikatauluihin valkutta\'ana tekiiana) 

Ostaja huolehtii asennustöiden käyttöönottotarkastuksen iarjestamsesta ennen koekäyttöä. 

Tarkastuksen jälkeen valot yleensa atetaan vilkulle. 
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6 .1 .4 Käyttöönottotarkastus 

Myyjän on tarkastettava työmaalla tehdyt kytkentätyöt. Ostaja huolehtii vä-
littömästi havaittujen puutteiden tai virheiden korjaamisesta. 

Käyttöönottotarkastusta edeltävässä koekäytössä myyjän tulee säätää ja koe- 
käyttää laitteistoa niin, että se on valmis käyttöönotettavaksi. Koekäytön 
yhteydessä tulee myyjän opastaa ostajan määräämät henkilöt laitteiden käyt-
töön siinä määrin, että he pystyvät käyttämään laitteita ennen tulevaa koulu-
tustilaisuutta. 

Ennen varsinaista käyttöönottotarkastusta pidetään maastossa ostajan läsnä-
ollessa valo-ohjauslaitteiden ja ohjelmien teknillinen ja toiminnallinen tarkas-
tus sekä tarvittaessa helposti muutettavien parametrien säätö. (ks. tyyppipii-
rustukset 12/284 ja 12/285) 

Käyttöönottotarkastuksessa todetaan mm. havaitut viat ja puutteet ja sovi-
taan niiden korjaamisesta. Käyttöönottotarkastuksessa valo-ohjaus jätetään 
toimimaan, jos laitteiden on todettu toimivan turvallisesti ja riittävän hyvin. 

Käyttöönottotarkastuksessa sovitaan koulutuksen ja vastaanottotarkas-
tuksen tarkat ajankohdat. 

Tilaisuudessa ostaja laatu pöytäkirjan, jonka molemmat osapuolet allekirjoit-
tavat. Pöytäkirja laaditaan rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1983 
§ 53-56 ohjeita noudattaen. 

6 .2 	Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus pidetään noin 4 viikkoa käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen tai sopimuksen mukaan. 

Vastaanottotarkastus voidaan myös toimittaa pöytäkirjan allekirjoittarnisen muodossa, mikäli 
asiat o'at riidattomia. 

Kayttöönottotarkastuksen ja vastaanottotarkastuksen välisenä aikana myyjä 
poistaa käyttöönottotarkastuksessa todetut ja mandollisuuksien mukaan 
muut sen jälkeenkin havaitut puutteet. Ostaja käyttää käyttöönottotarkastuk-
sen ja vastaanottotarkastuksen välisen ajan ohjausjärjestelmän liikennetek-
nisen toiminnan yksityiskohtaiseen seuraamiseen ja laatu tarvittaessa selvi-
tyksen havaituista puutteista suunnitelmaan nähden viimeistään vas-
taanottotarkastukseen mennessä. Muut kuin suunnitelman edellyttämät tar-
kistukset tai kohdassa 2.2 tarkoitetut säädöt ovat lisätyötä. 
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Vastaanottotarkastuksessa ostaja laatu pöytäkirjan, jonka molemmat osapuo- 
let allekirjoittavat. Pöytäkirja laaditaan YSE 1983 § 53-56 ohjeita noudattaen. 

6 .3 	Loppuselvitys 

Tarvittaessa (YSE 1983 § 60) pidetään loppuselvitys. 

Loppuselvitvs voidaan usein tehdä jo vastaanottotarkastuksen yhteydessä, mikäli asiat ovat 

riidattornia. 

6 .4 Takuutarkastus 

Tarvittaessa pidetään takuutarkastus YSE 1983 § 57 mukaisesti. 

Takuutarkastusta ei pideta, ellei kumpikaan osapuoli pida sita tarpeellisena. 

7 VAKUUS 

Hankirman takuuaikainen vakuus on suuruudeltaan viisi (5) prosenttia sopi-
muksen mukaisesta hankintahinnasta ja se on annettava viipymättä, kun 
vastaanottotarkastus on pidetty tai hankinta on muuten hyväksytty vastaan-
otetuksi. Ostajan hyväksymän vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukaut-
ta yli takuuajan. 

8 TARJOUS 

8 .1 	Yleistä 

Tarjous on tehtävä tai1ouspyyntökirjeeseen liitetyn mallin mukaisesti. 

Tarjouksen tekemiseen on varattava aikaa vEihintaän 3 viikkoa. 

Tarjouksen antaja voi pyytää tai ostaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntö-
asiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Kirjalliset pyyn-
nöt on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen jättöpäi-
vää. Ostaja ilmoittaa tarvittaessa lisätiedot kaikille tarjouspyynnön saajille 
ainakin viisi (5) päivää ennen tarjouksen jättöpäivää. 

Tarjouksen antaja saa tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi tai sijasta 
tehdä oman ehdotuksensa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. Tällöin on 
vaihtoehdosta jätettävä tarjouksen yhteydessä hyväksyttävissä oleva suunni-
telma hinnoittel uineen. 
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Vaihtoehtoisessa taijouksessa on selvitykset ja tiedot eriteltävä selvästi ja 
yksikäsitteisesti sekä vaihtoehtoisen tarjouksen asiakirjat on laadittava niin 
yksityiskohtaisesti, että niihin perustuvaa tarjousta voidaan sellaisenaan kä-
sitellä ja verrata muihin tarjouksiin (JYSE 2.1). Vaihtoehtoisesta tarjouksesta 
tulee selvästi ilmetä, millä tavalla tarjottu laitteisto poikkeaa tarjouspyynnös-
sä määritellystä. 

Hinnoitellun määräluettelon loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaa-
va tarjoushinta kirjeessä. Jos näin ei ole, ovat määräluettelossa ilmoitetut 
yksikköhinnat määrääviä ja niistä massoja muuttamatta laskemalla saatua 
loppusummaa pidetään tarjoushintana. Jos johonkin määräluettelossa hin-
noitettavaksi edellytettyyn kohtaan ei ole merkitty siihen merkittäväksi tar -
koitettua summaa, katsotaan tämä hinnoittelun kohta nollaksi sekä yksikkö- 
hinnan että summan osalta. 

8 .2 	Tarjoukseen liitettävät asiakirjat ja selvitykset 

Tarjoukseen on liitettävä 

- huomautukset ilmaisin- ja kaapelointisuunnitelmia vastaan, 

- veloitusperusteet lisätöistä esim. 
o  tehtaantarkastus siltä osin, kun se kestää yli 1 työpäivä/koje 
o  käyttö- ja huoltokoulutus lisähenkilöiden osalta 
° muutostyöt 



ISBN 951-47-8743-9 
TIEL 2240003 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

