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TARJOUSPYYNTÖ 

Hattulan kunta, tekninen toimiala, pyytää tarjousta talvikunnossapitotöistä kunnan 

kaavateillä ja kiinteistöillä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hankinta-
kaudelle, joka alkaa 15.10.2020 ja on voimassa 1+3 vuotta. 

TARJOUSPYYNNÖN LAAJUUS 

Tarjoajia pyydetään tarjoamaan kalustoaan talvikunnossapitotöihin alueittain joko 

tunti- tai kertahintaveloituksella riippuen tarjottavan alueen veloitusperiaatteista. Li-

säksi pyydetään tarjouksia lumen siirrosta kuormauksineen, polanteen poistosta, au-

rausviittojen asentamisesta. Tarkemmat alue- ja tehtäväkuvaukset tarjouspyynnön 

liitteinä. 

HANKINTAMENETTELY 

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä han-

kinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).  

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 

 Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:  

- tämä tarjouspyyntökirje liitteineen 

- urakkaohjelma liitteineen 

- tarjouslomakkeet  
- sopimusluonnos 

TARJOUKSEN TEKEMINEN 

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita. Tar-

jouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta alueesta tai osakokonaisuudesta. Jokai-

sesta tarjottavasta alueesta on tehtävä oma tarjouslomakkeensa. Kunkin alueen tar-

jouslomakkeet liitteenä. 

 

Tarjous tulee sisältää kaikki pyydetyt yksikköhinnat, joihin sisältyy kaikki palvelusta 
aiheutuvat kustannukset. Tarjoukset, joissa ei ole kaikkia pyydettyjä yksikköhintoja, 

tullaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisina. Hinnoittelun tulee olla yhdenmukai-

nen ja looginen, ts. lähellä nollahintaa tai moninkertaista markkinahintaa sisältävät 

osakokonaisuuksien hinnoittelut tullaan hylkäämään. 

 

Urakoitsijan edellytetään täyttävän tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset (Urakkaoh-

jelma 3.5.2). Tarjoajan on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukai-

sesti. Tarjoaja vastaa tältä osin koko tarjouksestaan ja sen mukaisesta toiminnasta, 

mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan ja muista yhteistyökumppaneistaan. 

Tarjous on tehtävä suomen kielellä. 
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Urakkaan voi tehdä tarjouksen myös työyhteenliittymänä. Työyhteenliittymä tulee 

olla perustettuna ennen tarjouksen jättämistä ja se tulee olla perustettuna vain tätä 

urakkaa varten. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tilaajavastuulain mukaiset sel-

vitykset on annettava yhteenliittymän kaikkien osapuolten osalta. Lisäksi on annet-

tava selvitys, josta tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perus-

tajien kesken. Työyhteenliittymä on yhteisvastuullisesti vastuussa tilaajalle. 

ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pää-

sääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituk-

sen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjo-

ajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätök-

sen allekirjoittamisen jälkeen. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesa-

laisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tar-

jouksessa. 

 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 

Tarjousasiakirjat siltä osin, kun ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn, ovat nähtä-

villä Hattulan kunnan teknisessä virastossa, osoitteessa Pappilanniementie 9. Tarjous-

asiakirjoja ei luovuteta tai lähetetä osallisille ja niiden osittainenkin kopiointi on kiel-

letty. 

LISÄTIEDOT 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätietopyynnöt toimitettava kirjallisesti 
22.04.2020 klo 12:00 mennessä sähköpostilla toimisto.tekninen@hattula.fi. Sähkö-

posti otsikoitava ”Talvikunnossapidon lisäkysymykset”. Määräajan jälkeen tai muutoin 
kuin sähköpostilla lähetettyjä lisätietopyyntöjä ei käsitellä.  

Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Kaikki lisätieto-

pyynnöt vastauksineen julkaistaan 29.04.2020 mennessä https://www.hattula.fi/pal-

velut/tyo-ja-elinkeino/tyo-ja-elinkeino-hankinnat/ 

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

Tarjous on toimitettava sähköpostilla otsikoituna "Hattulan talvikunnossapitourakka 
2020". 
Tarjous on toimitettava 15.05.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen toimisto.tekni-
nen@hattula.fi 
Muulla tavalla lähetettyä tai myöhässä saapunutta tarjousta ei hyväksytä. 

TARJOUSTEN VOIMASSAOLO 

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu urakkasopi-

mus, kuitenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 
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TARJOUSTEN VERTAILU 

Tarjouksien arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa:  

1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi  

2. tarjousvertailu  

3. neuvottelu tarjoajan kanssa 

HANKINTAPÄÄTÖS JA –SOPIMUS 

Hattulan kunta tekee hankintapäätöksen ja -sopimuksen hankinnasta. Tilaaja pidättää 

oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta. Tarjouksien perusteella valitaan koko-

naistaloudellisesti edullisimmat toimittajat. 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

 

Hattulassa 31.03.2020 

 

 

 

 

_____________________ 

Miika Salminen 
katupäällikkö 
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LIITTEET 

1. Urakkaohjelma 

2. Tarjousvertailuperiaatteet 

3. Tarjouslomakkeet 

4. Sopimusluonnos 
5. Turvallisuusasiakirja 

6. Tehtävien kuvaukset 

 


