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TARJOUSPYYNTÖ LATUPOHJAN KUNNOSTUKSESTA 

    

1. Hankinnan tausta 
 

Harjussa sijaitsevia kuntopolkuja käytetään virkistys-, ulkoilu-, hiihto- ja lenkkeilypolkuina. Kuntopolut 

tarjoavat hienot puitteet monenlaiseen liikkumiseen ja ovat ahkerassa käytössä kaikenikäisille ympäri 

vuoden. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa kuntopolut niin, että niiden käyttöaste ja -ikä sekä tur-

vallisuustaso ja käyttömonipuolisuus paranevat, luontoarvoja kunnioittaen. 

 

2. Hankinnan kohde 
 

Harju kuntoon, Käpylä kuosiin!- Halsuan kunnan Harjun kuntopolkujen kunnostus ja Käpylän liikunta-

alueen kehittäminen -hanke/Harjun latupohjan kunnostaminen. 

 

Halsuan kunta pyytää tarjousta kunnan keskustassa sijaitsevan hiihtolatupohjan (noin 4 km) kunnostuk-

sesta seuraavasti: 

 

Latupohjan muokkaaminen kaivinkonetyönä 

a. tarjousta pyydetään tuntityönä sisältäen kaikki kulut 

b. tarjouksen mukainen kalustoerittely 

c. mikäli tarjoaja katsoo kohteeseen soveltuvaksi useampaa erilaista kalustoa, tulee näiden 

hinta tarjota kaluston mukaan eriteltynä 

JA/TAI 

Latupohjan muokkaaminen pohjaan soveltuvalla jyrsimellä noin 15 cm syvyydeltä, 4 metrin leveydeltä  

a. tarjousta pyydetään metrihinnalla 

b. tarjouksen mukainen kalustoerittely 

c. mikäli tarjoaja katsoo kohteeseen soveltuvaksi useampaa erilaista kalustoa, tulee näiden 

hinta tarjota kaluston mukaan eriteltynä 

 

Tarjoaja voi jättää tarjouksen molempiin pyydettyihin kohtiin tai vain toiseen. 

Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on se, että tarjoaja on tutustunut kohteeseen paikan päällä ja osaa 

näin tarjota kohteeseen soveltuvaa kalustoa. Tarjouspyyntöön liittyvän kohdekartan saa erikseen pyy-

tämällä osoitteesta: hannejy@halsua.fi. Tarjoajan on huomioitava, että operoitava kohde sijaitsee poh-

javesialueella. 

Työn sisältöä voidaan täsmentää yhteistyössä tilaajan kanssa valintapäätöksen jälkeen. 

Tilaajan edustajana toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja Hanne Jylhä. 
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3. Kalustovaatimus 

 

Tarjottavan kaivuu- ja jyrsintäkaluston tulee täyttää Stage II päästöluokituksen mukaiset raja-arvot. 

Päästöluokkavaatimuksen täyttyminen tulee todentaa kalustoerittelyssä. Päästöluokkavaatimuksen voi 

täyttää myös jälkiasennettavalla puhdistuslaitteistolla. Tällöin sen asentamisesta on oltava kolmannen 

osapuolen antama todistus. 

 

4. Aikataulut 
 

Tarjoukset tulee toimittaa keskiviikkoon 28.7.2021 klo 15.00 mennessä. 

Valintapäätös tehdään tarjousajan päätyttyä. Työ aloitetaan valintapäätöksen jälkeen sovittuna ajan-

kohtana ja toimeksiannon tulee olla valmiina 31.10.2021. 

 

5. Tarjouksessa esitettävät tiedot 
 

Tarjouksessa on esitettävä kaikki seuraavat alla luetellut tiedot: 

1. tarjoavan yrityksen esittely ja käytettävät työmenetelmät 

2. YTJ-ote 

3. verovelkatodistus tai tilaajavastuuraportti 

4. työn tuntihinta alv 0% (kaivinkonetyölle) ja/tai metrihinta alv 0% (jyrsintätyölle) 

5. muut mahdolliset toteutukseen liittyvät lisäkulut 

 

6. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi  

 

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suo-

riutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouskilpailusta 

suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, ja joi-

den ei toimintaa ja taloutta koskevien tietojen perusteella voida perustellusti arvioida selviävän tarjous-

pyynnön velvoitteista. Tarjouskilpailussa voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ne ehdokkaat, 

joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edel-

lytykset arvioidaan tässä tarjouspyynnössä todetuissa, tarjoajalle asetetuissa vaatimuksissa mainituin 

perustein. Tarvittaessa edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä. 

 

7. Ilmoitus ja hankintamenettely 
 
Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus alittaa julkisten hankintojen kan-

sallisen kynnysarvon. Ilmoitus tästä hankinnasta on julkaistu www.halsua.fi sivustolla sekä Halsuan kun-

nan kuntatiedotteessa. 

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien nii-

den henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta. 

http://www.halsua.fi/
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Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä. 

Tarjouspyyntöasiakirja on saatavilla vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suo-

men kielellä. 

8. Valinta 
2. Valinta 

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu edullisimpaan hintaan. 

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa 

sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouk-

sen hylkäämiselle. Yrityksellä ei saa olla rekisteriin merkittyä verovelkaa (verovelkatodistus). 

Halsuan kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tar-

joukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai 

hankinnalle tulee jokin muu este. 

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouk-

sen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laa-

dittava kokonaisuudessaan suomen kielellä. 

9. Laskutus ja sopimusehdot 
 
Hankinta maksetaan ensisijaisesti sähköisesti toimitettua laskua vastaan (verkkolasku). Laskutus tapah-

tuu jälkikäteen tehdyn työmäärän perusteella. 

LASKUTUSOSOITE  

 

Verkkolaskuosoite: 

 

OVT-tunnus: 003701778260 
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Suomi Oy 
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 
 
Mikäli toimittaja ei pysty lähettämään laskua sähköisenä, paperilaskut lähetetään osoitteeseen: 
 
Halsuan kunta 
PL 576  
00074 CGI 
 
Laskulla tulee näkyä viitteenä: 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta/liikuntatoimi 

Harjuhanke 

 

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen 

välimiesmenettelyllä. 
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10. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo 
 
Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikkoon 28.7.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoit-

teeseen hannejy@halsua.fi. Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Harjuhanke”. 

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toi-

mivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa. 

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 6.8.2021 saakka. 

 
11. Tarjoustietojen julkisuus 

 
Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuu-

den luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa ja esittää tämä 

osa erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus. 

 

12. Lisätietoja 
 

Lisätietoja hankittavan tarjouspyynnön sisällöstä antaa sähköpostitse Hanne Jylhä, hannejy@halsua.fi. 

 

Halsualla 8.7.2021 

 

Hanne Jylhä 
Rehtori-sivistystoimen johtaja 
Halsuan kunta 
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