
                   KUHMOISTEN KUNTA     1 (5) 
Sivistystoimisto 
Toritie 34 A   

17800 KUHMOINEN   TARJOUSPYYNTÖ 

 

 

 

 
Kuhmoisten kunta pyytää tarjousta Kuhmoisten yhtenäiskoulun pihaan asennet-
tavasta monitoimiareenasta. 
 
1. Hankinnan kohde 

Kuhmoisten yhtenäiskoulun pihaan asennettava monitoimiareena, minkä 
enimmäismitat 22 m x 40 m. 
 
Kenttä toimitetaan käyttövalmiiksi asennettuna Kuhmoisten yhtenäiskoulun 
kentälle, os. Länkipohjantie 64, Kuhmoinen 
 
Tarjoukseen sisällytetään arvio kantavien rakenteiden ja muiden maa-
ainesten perustaminen toimittajan asennusohjeitten vaatimusten mukaisesti 
(tällä hetkellä vanhan tenniskentän asfalttipinta). 
 
Hanke toteutuu, mikäli sille saadaan riittävä valtion rahoitustuki. 
 

2. Turvamääräykset 
Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja runsaaseen liikuntakäyt-
töön suunniteltuja ja testattuja, lisäksi niiden tulee täyttää EU-alueella ja 
Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. Turva-
alusta tuotteen asennusohjeen vaatiman mukaisesti. 
 

3. Käyttöopastus ja huoltokoulutus 
Tarjoushinnan tulee sisältää perusteellinen käyttöopastus ja huoltokoulutus 
ennen kentän käyttöönottoa käyttökohteessa sekä käyttöönottotarkastuksen. 
Toimituksen yhteydessä tulee olla yksityiskohtaiset ja selkeät suomenkieliset 
käyttöohjeet (2 kpl) ja huolto-ohjeet (2 kpl). 
Areenalle on oltava erillinen, kuvallinen ja suomenkielinen ohjetaulu asiakkai-
ta varten. 
 

4. Huolto ja varaosat 
Takuuajan huollot kaikkine kuluineen (mm. työ, varaosat, matkakulut) tulee 
sisältyä hankintahintaan. Hankintahinta sisältää viiden (5) vuoden vuosihuol-
lot, jotka käsittävät turvatarkastuksen ja rakenteiden/tekonurmen huollon ker-
ran vuodessa. Tilaajalla ei ole huoltopalveluiden ostovelvoitetta takuuajan 
jälkeen. 
 
Tarjouksen liitteissä tulee ilmoittaa tiedot huollon järjestämisestä 
- huoltopalveluiden nopeus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, eri-

tyistapaukset neuvotellaan erikseen 
- varaosien saatavuus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, erityis-

tapauksen neuvotellaan erikseen 
 

Huoltotyö tulee teettää henkilöllä, jolla on pätevyys tehdä tätä työtä. Työsuo-
ritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Huoltopalvelutuottaja 
vastaa siitä, että työntekijällä on ko. työhön vaadittava ammattitaito ja koke-
mus. Vastuu työsuorituksesta ja työn lopputuloksesta on palveluntuottajalla. 
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Toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteisiin varaosia vähintään kolmen (3) 
vuoden ajan. 
 

5. Hankintamenettely 
Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. 
 
Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa sekä Kuhmoisten kunnan nettisivuilla 
www.kuhmoinen.fi/tarjouspyynnöt 
 
Tarjouksen arviointiperusteena käytetään kokonaistaloudellisuuden arviointi-
perusteita, joita ovat hinta, laatu, tuotteen toimivuus ja sopivuus, toimituksen 
joustavuus, toimitusaika ja toimitusvarmuus. 
 
Vaihtoehtoiset tarjoukset otetaan huomioon. 
 

6. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vähimmäisvaatimukset 
 
Tarjoukseen tulee liittää seuraavat tarjoajaa koskevat asiakirjat: 
- Kaupparekisteriote 
- Selvitys siitä, että toimittaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen 
arvonlisävelvollisten rekisteriin. 

- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, 
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 

- Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

- Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä 
suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden ja joka kattaa tässä 
työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheu-
tuneet vahingot. Tarjoukseen on liitettävä selvitykset, vakuutusyhtiön to-
distus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmak-
suista. 

- Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteut-
tamiseksi. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan luottokelpoisuudesta 
saatujen tietojen perusteella. 

- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työ-
ehdoista. 
 
Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukaut-
ta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä. 
 
Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä 
myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. 
 
Tarjoajalla tulee olla riittävät tekniset ja muut edellytykset hankinnan to-
teuttamiseksi. 
 
Ulkomaisen toimittajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mu-
kaiset todistukset ja selvitykset sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisella 
rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyl-
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lä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen va-
laehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 
 
Tarjoaja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. 

 
7. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset 

 
Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. 
 
Tarjous ei saa olla ehdollinen. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2018 saakka. 
 
Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 
 
Tarjous hylätään, mikäli tarjousasiakirjoissa esitetyt ehdottomat vaatimukset 
eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous 
saapuu myöhässä. 
 

8. Hinta 
Hinta tulee esittää arvonlisäverottomana kokonaishintana, joka sisältää kaikki 
tarjouspyynnössä mainitut kulut. 
 
Monitoimiareenan hintaan kuuluu 
- mittaustyöt 
- tarkkuusprofilointi 
- monitoimiareena tarvikkeineen 
- asennustyöt 
- jalkapallomaalit päätyihin (2 kpl), säädettävät koripallotelineet päätyihin (2 

kpl), tennistolpat ja suojaverkot sekä pitkän sivun seiniin upotettavat säh-
lymaalit (4 kpl) 

- rajaviivat 
- takuuajan huolto-ohjelma 
- käyttöönottotarkastus 
- suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet (2 kpl) 
- kuvallinen ja suomenkielinen ohjetaulu asiakkaita varten. 

 
Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus-, matkustus- ym. lisiä ei 
hyväksytä. 
 

9. Maksuehdot 
Tilaus voidaan laskuttaa, kun monitoimiareena on hyväksytysti vastaanotettu 
ja käyttötarkastus suoritettu. 
 

10. Toimitusaika ja toimitusehto 
Toimitusaika, jolloin monitoimiareena on käyttökunnossa, käyttötarkastus 
tehty ja kirjalliset ohjeet annettu, tulee ilmoittaa viikkoina tilauksesta. 
 
Toimitettuna perille (DDP Incoterms 2010), Länkipohjantie 64, 17800 Kuh-
moinen. Kaikki laitteet paikalleen asennettuina, pakkausmateriaalit ja muu 
purkujäte pois vietyinä, sekä toimitus- ja asennuspaikka siivottuna. 
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11. Toimituksen viivästyminen ja viivästyssakko 

Mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimitusajasta toimittajasta tai toimittajan 
vastuulla olevista syistä, toimittaja on velvollinen suorittamaan viivästyssak-
koa 5 % viivästyneen tuotteen hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta, 
kuitenkin enintään 15 % tuotteen hinnasta. 
 

12. Takuu 
Takuuaika valmistus- ja materiaalivirheistä on oltava vähintään kolme (3) 
vuotta, muilta osin vähintään 12 kuukautta vastaanottotarkastuksesta lukien. 
Takuuaika ja takuun kattavuus on ilmoitettava tarjouksessa 
 
Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin toimitus on hyväksytysti tilaajan toi-
mesta vastaanotettu. Toimittaja suorittaa kaikki takuunalaiset korjaukset il-
man veloitusta osista, työstä tai matkakuluista. Osat joko korjataan tai vaih-
detaan uusiin. Mikäli normaalit määräaikaishuollot ovat tarpeen takuukor-
jaukseen liittyvinä, ne ovat takuun alaisia. Mikäli laitteeseen asennetaan toi-
mittajan toimesta lisävarusteita tai varaosia, on myös niiden takuuaika vähin-
tään kolme (3) vuotta niiden hyväksytystä toimituksesta. 
 

13. Alihankkijat, huolto 
Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille, on 
siitä ilmoitettava tarjouksessa, sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa 
alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoita koskevat samat vaa-
timukset kuin tarjoajaa. 
 

14. Tarjouksien käsittely 
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkiste-
taan ja arvioidaan. 
 
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 
 

15. Päätöksestä ilmoittaminen 
Hankintapäätös toimitetaan sähköisellä tiedoksiannolla kaikille tarjoajille. 
Tiedonantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoi-
te. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista 
sopimusta. Hankintayksikköä sitova hankintasopimus ei synny hankintapää-
töksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. 
 
Asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava:  
1. Tarjousasiakirjat ja tarjous 
2. Hankintasopimus 
3. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 
4. JYSE 2014 tavarat 
 
Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai 
ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. 
 

16. Asiakirjojen julkisuus 
Viranomaisten toiminnasta julkisuudessa annetun lain perusteella tarjoukset 
ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo pää-
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töksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä tekemään niin, etteivät ne 
sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli tarjouksentekijä katsoo, että joku osa tarjouk-
sessa on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee 
tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hin-
tatiedot ovat kuitenkin julkisia kunta-alan käytännön mukaisesti. 
 

17. Vakuutukset ja vastuut 
Toimittaja vastaa vakuutuksista sekä kuljetuksen että asennuksen aikana 
sattuneista vaurioista ja vahingoista siihen saakka, kunnes tilaaja on hyväk-
synyt koko tilauksen vastaanotetuksi. 
 

18. Hankintaan liittyvät kysymykset 
Mahdolliset tarjouspyyntöön ja hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa 
sähköpostilla osoitteeseen arja.wirzenius@kuhmoinen.fi 8.6.2018 mennessä. 
Viestin otsikkoon merkintä ”Monitoimiareena” 
 

19. Tarjouksen toimitusosoite 
Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 15.6.2018 
klo 15.00 mennessä osoitteeseen Kuhmoisten kunta, Sivistystoimisto, Toritie 
34 A, 17800 Kuhmoinen. Kuoreen merkintä ”Tarjous monitoimiareena” tai 
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kuhmoinen.fi. 
 
Jättäessään tarjouksen, tarjoajan on varmistuttava tarjouksen perille mene-
misestä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei käsitellä. 
 
 
Lisätietoja 
Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho, puh. 040 182 2402 
 


