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Ohje tarjoajalle on osa tarjouskilpailuasiakirjoja.
Tarjoaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät hänen tarjouksensa
laatimiseen ja toimittamiseen.
Oy Teboil Ab ei ole vastuussa kohdassa 2. mainituista kustannuksista
riippumatta tarjouskilpailun luonteesta (muodosta) ja sen tuloksista.
Oy Teboil Ab toimittaa tarjoajalle tämän ohjeen ja muut tarjouksen laatimista
varten tarvittavat tarjouskilpailuasiakirjat.
Oy Teboil Ab lähtee siitä, että tarjoajan velvollisuus on tutkia ehdot ja
vaatimukset, jotka sisältyvät hänelle tätä varten esitettyihin
tarjouskilpailuasiakirjoihin. Tarjoajan antaman tarjouksen tulee täysin vastata
yllämainittuja vaatimuksia. Mikäli tarjoajan esittämä tarjous ei vastaa
tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia, sitä ei hyväksytä
tarjouskilpailuun.
Oy Teboil Ab:n tulee 5 päivän kuluessa vastata kaikkiin tarjoajan virallisiin
tiedusteluihin, jotka ovat saapuneet viimeistään kymmenen (10)
kalenteripäivää ennen kilpailutarjouksen viimeistä jättöpäivää. Jos kysymys
on yleisluonteinen, kopio vastauksesta lähetetään kaikille tarjoajille.
Oy Teboil Ab voi tehdä muutoksia tarjouskilpailuasiakirjoihin ennen
tarjousajan päättymistä, jolloin tarjousten jättöaikaa jatketaan. Tästä
ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjoajille.
Oy Teboil Ab ja tarjoaja saavat olla virallisesti yhteydessä (lukuun ottamatta
kilpailutarjousten esittämistä – ks. kohta 10) sähköisten viestintävälineiden
avulla siten, että yhteydenpito vahvistetaan ehdottomasti myöhemmin
kirjallisesti tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen määräaikojen puitteissa.
Tarjouskilpailuun eivät saa osallistua sellaiset tarjoajat:




joista on tarjouskilpailua edeltävän 12 kuukauden aikana astunut
voimaan välitystuomioistuimen päätös, jonka mukaan tarjoaja on
laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan Oy Teboil Ab:ta kohtaan;
jotka eivät vastaa Suomen lainsäädännön vaatimuksia
työturvallisuuden, työsuojelun ja ympäristönsuojelun suhteen;
jotka ovat riippuvaisia toisistaan, paitsi jos tällaiset tarjoajat
osallistuvat saman tarjouskilpailukohteen eri osioihin;
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jotka ovat selvitystilassa, saneerausmenettelyn kohteena tai asetettu
konkurssiin tai joiden omaisuutta on takavarikoitu ja/tai tarjoajat, jotka
ovat tällaisten taloudellisten yksiköiden virallisia edustajia;

jotka ovat riippuvaisia suhteessa Oy Teboil Ab:n sellaisiin
työntekijöihin, jotka asemansa puolesta voivat suoraan tai välillisesti
vaikuttaa tarjouskilpailun kulkuun, tarjousten arvioinnin tuloksiin ja
tarjouskilpailun voittajan valintaan;

joilla on pääsy tarjouskilpailun olennaisia ehtoja koskeviin tietoihin
mm. tarjouskohteen kynnyshintaa koskeviin tietoihin tai muihin
tietoihin, joiden hallussapito luo muita tarjoajia syrjivät olosuhteet ja
johtaa epärehelliseen kilpailuun;

jotka suoraan tai epäsuorasti tarjoavat, ovat antaneet tai sopivat
antavansa Oy Teboil Ab:n työntekijälle, mm. Oy Teboil Ab:n
tarjouskilpailukomitean jäsenelle minkään muotoista korvausta
(materiaalista tai immateriaalista) vaikuttaakseen
tarjouskilpailuprosessin kulkuun, päätöksentekoon tai johonkin
muuhun tarjouskilpailuun liittyvään toimenpiteeseen;

jotka ovat esittäneet epäluotettavia asiakirjoja
osallistumishakemuksissaan ja tarjouksissaan, mukaan lukien
aikaisemmissa tarjouskilpailuissa esitetyt asiakirjat;

sellaiset aikaisempien tarjouskilpailujen voittajat, jotka ovat
järjestelmällisesti (kaksi kertaa tai enemmän) kieltäytyneet solmimasta
sopimusta Oy Teboil Ab:n kanssa tarjouskilpailuasiakirjojen ehdoilla
ja/tai Oy Teboil Ab:n tarjouskilpailukomitean päätöksen mukaisesti;

joiden suhteen on todettu ja dokumentoitu muita asioita, joista käy ilmi,
että on olemassa taloudellisten tappioiden riski tai Oy Teboil Ab:n
yrityskuvalle aiheutuvan vahingon riski, mikäli tällaisen yhtiön kanssa
solmitaan sopimus.
Tarjoaja lähettää kilpailutarjouksensa huolellisesti
tarjouskilpailuasiakirjoissa annettuja sääntöjä noudattaen. Jos tarjoaja ei
noudata sääntöjä (esimerkiksi, jos tarjousta ei lähetetä
tarjouskilpailuasiakirjoissa mainittuun osoitteeseen tai se lähetetään
osoitteeseen, jota ei ole mainittu tarjouskilpailuasiakirjoissa), Oy Teboil
Ab:llä on oikeus jättää tällainen tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Tarjouksen käsittelyn jälkeen tarjousta ei palauteta tarjoajalle. Tarjoaja
sitoutuu käsittelemään tarjouskilpailuasiakirjoissa olevia tietoja
luottamuksellisina ja olemaan paljastamatta niitä millekään kolmannelle
osapuolelle.
Oy Teboil Ab sitoutuu pitämään tarjoajan tarjoukseen sisältyvät tiedot
luottamuksellisina. Myös tarjouskilpailua koskeva kirjeenvaihto on
luottamuksellista.
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Tarjoajan esittämän tarjouksen ja siihen liittyvän kirjeenvaihdon kieli on
englanti tai suomi.
Oy Teboil Ab:llä on oikeus:

olla hyväksymättä tarjouskilpailuun tarjousta, joka ei vastaa
tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia;

peruuttaa tarjouskilpailu missä tahansa vaiheessa, myös voittajan
valinnan jälkeen, mutta ennen sopimuksen solmimista;

esittää tiedusteluja valtion ja muille virastoille ja organisaatioille
tarkistaakseen tarjoajan tarjouksessaan antamia tietoja sekä tehdä
vierailuja tarjoajan yrityksiin, laitoksiin ja tuotantokohteisiin

olla perustelematta tarjoajille mitään tarjouskilpailuun liittyvää päätöstä.
Kilpailutarjous tulee laatia ja toimittaa Oy Teboil Ab:lle näiden ohjeiden
mukaisesti. Kieltäytyminen tai myöhästyminen Oy Teboil Ab:n vaatimusten
noudattamisesta pudottaa kilpailutarjouksen kilpailusta. Oy Teboil Ab ei
hyväksy tarjouskilpailuun tarjouksia, joissa ei noudateta
tarjouskilpailuasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia.
Kilpailutarjousta ei saa muuttaa millään tavoin sen jälkeen kun tarjousten
jättöaika on kulunut umpeen.
Kilpailutarjouksen viimeinen jättöpäivä on tarjouskilpailukutsussa mainittu
päivämäärä, jota myöhemmin saapuvat tarjoukset hylätään.
Mikäli kaikki tarjoajat, joille on lähetetty tarjouskilpailuasiakirjat, toimittavat
kilpailutarjouksen ennen tarjouskilpailukutsussa mainittua päivämäärää, Oy
Teboil Ab:llä on oikeus järjestää tarjouskilpailu asetettua päivämäärää
aikaisemmin, jos kaikki rekisteröidyt tarjoajat ovat suostuneet siihen
kirjallisesti.
Oy Teboil Ab:llä on oikeus pyytää tarjoajaa pidentämään kilpailutarjouksen
voimassaoloaikaa, ja tarjoajalla on oikeus suostua siihen.
Kilpailutarjousten jättämisen jälkeen käytävien hintaneuvottelukierrosten
aikana tarjoajalla on oikeus pyytää tarjouskilpailuasiakirjoissa mainitulta Oy
Teboil Ab:n edustajalta kilpailevien tarjousten hintatasoa ilman tarjoajien
nimeämistä. Tällöin Oy Teboil Ab saa jättää antamatta tällaisia tietoja, jos on
perusteita olettaa, että nämä tiedot voivat luoda yhdelle tarjoajalle
epäoikeudenmukaista etua muihin hakijoihin nähden tai vaarantaa
luottamuksellisuutta.
Tarjouskilpailun voittajalla on oikeus solmia Oy Teboil Ab:n kanssa
kilpailutarjouksensa ja Oy Teboil Ab:n tarjouskilpailuasiakirjojen mukainen
sopimus. Siinä tapauksessa, että sopimuksen toteuttamisen aikana tulee julki,
että joistakin syistä voittajan tarjous ei vastaa Oy Teboil Ab:n
tarjouskilpailuasiakirjojen vaatimuksia, ensisijaisina sopimuksen täyttämisen
ehtoina ovat Oy Teboil Ab:n tarjouskilpailuasiakirjojen vaatimukset.
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Tarjoajalla on oikeus valittaa Oy Teboil Ab:n perusteettomista toimista
(toimettomuudesta), jotka rikkovat tarjoajan oikeuksia ja
tarjouskilpailumenettelyä vastaan ja tehdä valitus tarjouskilpailukomitean
päätöksestä OAO LUKOILin valvonnan ja sisäisen tarkastuksen osastoon
(valitukset tulee lähettää osoitteeseen: Venäjä, 101000, Moskova, Sretenskij
bulvar, 11).
22.1 Valituksia, joissa ei ole tarjoajan valtuuttaman edustajan (johtajan,
valtakirjalla valtuutetun henkilön yms.) allekirjoitusta, ei käsitellä.
22.2. Valitukset tulee lähettää kirjallisesti paperilla.
22.3 Valitukset tehdään suomen tai englannin kielellä.
Koska tarjouskilpailun voittaja valitaan kaikkien tarjoajien kilpailutarjousten
arvioinnin perusteella, jonkun tarjoajan tarjouskilpailun aikana tarjoama
pienin hinta ei takaa voittoa tarjouskilpailussa.
Osapuolten erimielisyydet, jotka syntyvät tarjouskilpailun tulosten perusteella
solmitun sopimuksen velvoitteiden täyttämisen aikana, ratkaistaan
sopimuksen ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

