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Urjalan kunta    

 

Tarjouspyyntö; Traktorin ja työlaitteiden hankinta 2021 

 

1. Hankinnan kuvaus 

Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta teknisen 
palvelukeskuksen käyttöön hankittavasta traktorista etukuormaimella (jäljempänä 
traktori) sekä työlaitteista (lumiaura ja lumikauha). Kyseessä on kertahankinta 

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on hankintalain kansallisen 
kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankintalain ohella hankinnassa noudatetaan Urjalan kunnan hankintaohjeita ja muita 
määräyksiä. 

Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa ja 
tarjouspyyntömateriaalit on julkaistu tilaajan internet-sivuilla, osoitteessa: 
https://www.urjala.fi/elinvoima/elinkeinopalvelut/avoimet-tarjouspyynnot/ 

2. Hankinnan kohde ja laajuus 

Hankinnan kohteena on tekniselle palvelukeskukselle hankittava uusi traktori sekä siihen 
työlaitteina: 
- siipilumiaura, jonka hyötyleveys on oltava 2 850 mm, ja jossa toisella puolella päätysiipi 
- lumikauha, leveydeltään 2 300 mm 

Koneen toimitus ennen lokakuuta vuonna 2021. Tarjoaja voi esittää useampaa erilaista 
vaatimukset täyttävää traktoria. Traktorin ja työlaitteiden vaatimukset on määritelty 
tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouksessa tulee olla hankinnan hinta ilman 
työlaitteita ja työlaitteiden kanssa. Työlaitteiden hinnat tulee olla myös eroteltuina.  

Tarjouspyynnön mukaista tarjottavaa konetta on päästävä koeajamaan. 

Lisäksi tarjoaja sitoutuu ottamaan vaihdossa:  

Traktorin Valtra 6550 Hi-trol, Vuosimalli 2004, (321-HAU) käyttötunteja 9699 tuntia 
(tuntimäärä tarkistettu 9.3.2021) sekä lisälaitteet siipilumiaura 2 850 mm ja lumikauha, 
leveys 2 300 mm. 

Vaihtokone ja lisälaitteet ovat nähtävänä Urjalan kunnan varikolla, osoitteessa Järveläntie 
30, 31760 URJALA. Vaihtokoneesta voidaan tarvittaessa lähettää kuvia, kyselyt 
sähköpostilla osoitteeseen tekninen@urjala.fi . Tarjoajan edellytetään tutustuvan 
vaihtolaitteisiin riittävällä tarkkuudella ja ammattitaidolla. Vaihtokone ja -laitteet 
luovutetaan siinä kunnossa kuin ne ovat. 
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3. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset  

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

4. Tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset 

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, 
maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen 
perusteella. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot 
yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen 
tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä 
hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten 
sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös sellainen 
tarjoaja, jolla on aikaisemmin Urjalan kunnan hankinnoissa ollut reklamointeja esim. 
viivästymisestä. 

Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai syyllistyy olennaisesti väärien tietojen 
antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa 
toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. 

Tarjoajalla on oltava Y-tunnus. 

Tarjoajalla tulee olla sähköpostiosoite ja se on ilmoitettava tarjouksessa. Kyseiseen 
sähköpostiosoitteeseen toimitetaan hankinnan päätökset.  

Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta edellyttämät 
selvitykset. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 
Todistukset ja selvitykset voi korvata yritystä koskevalla yleisesti hyväksytyllä 
raportointijärjestelmän raportilla esim. Yritysraportilla. 

Hankintayksikkö voi lisäksi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja 
taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua 
koskevia vaatimuksia. 

Tarjoajan on lisäksi liitettävä tarjoukseensa selvitys tarjouksen allekirjoittajan 
valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta. 

5.  Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 

Jotta tarjous täyttää kelpoisuusehdot, tulee tarjous laatia seuraavasti;  

- Tarjous on laadittava liitteenä 2 olevalle tarjouslomakkeelle 

- Tarjous on tehtävä suomen kielellä, 
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- Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä,  

- Tarjoushinnat tulee esittää arvonlisäverottomina hintoina (alv. 0%), ja niistä tulee 
käydä julki traktorin lähtöhinta, hyvitys vaihdossa tulevasta traktorista varusteineen ja 
työlaitteineen. Traktorin loppuhinta, eli tarvittava väliraha, 

- Tarjoushinnan tulee sisältää uuden sekä vaihtotraktorin toimitus- ja kuljetuskulut 
Urjalan kunnan varikolle, Järveläntie 30, 31760 URJALA,  

- Tarjous täyttää tarjouspyynnön liitteessä 1 kuvatut vaatimukset tuotteelle, palveluille 
ja käyttöönotolle,  

- Tarjouksessa tulee olla erillisenä liitteenä kuvaus tarjottavan traktorin teknisistä 
ominaisuuksista sekä yksilöidyt tiedot, 

- Tarjouksessa tulee olla erillisenä liitteenä kuvaus toimituksesta sekä huoltopisteestä ja 
huollon saatavuudesta. 

 

6. Valintaperuste 

Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus sekä toimitus ennen 
lokakuuta 2021.  
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta 
hinnaltaan halvin. 

7.  Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten käsittely 

Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole 
julkinen.  

Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: 

1. Tarjousten avaaminen 

2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 

5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto 

6. Päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen odottaminen 

7. Hankintasopimuksen solminen 

Urjalan kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. 

8.  Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää 
omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat 
esimerkiksi seuraavat: 
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 tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen 
 tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset 
 tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset 

traktorin toimittamiseksi 
 tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan 

vastaisesti 
 tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten 

maksuvelvoitteidensa suorittamisen. 

Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia 
hankintoja koskevissa säädöksissä. 

9.  Päätöksestä ilmoittaminen 

Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee 
tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. 

Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. 
Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän 
viranomaisen otto-oikeuden perusteella. 

10.  Asiakirjojen julkisuus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan 
siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. 

Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on 
välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Hinta ei 
lähtökohtaisesti ole liike- tai ammattisalaisuus. 

Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut 
tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 

11.  Sopimus 

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoaja sitoutuu 
tarjouksen jättäessä, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja 
on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja 
muutoksenhakuosoituksen. 

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Tarjous on tarjoajaa sitova. Kuntaa sitova 
hankintasopimus syntyy, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 

12.  Hankintaan liittyvät kysymykset ja lisätiedot 

Kaikki mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on 
esitettävä 29.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  
osmo.hongisto@urjala.fi tai tekninen@urjala.fi.  

Puhelimitse tuleviin kysymyksiin ei tilaajalla ole velvollisuutta vastata.   
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Kaikki kysymykset, kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset 
tarjouspyyntöön julkaistaan 31.3.2021 klo 12.00 mennessä Urjalan kunnan sivuilla 
osoitteessa https://www.urjala.fi/elinvoima/elinkeinopalvelut/avoimet-tarjouspyynnot/ 

Tarjoajan tulee ennen tarjouksen jättämistä olla tutustunut mahdollisiin tarjouspyyntöä 
ja hankintamenettelyä koskeneisiin kysymyksiin annettuihin vastauksiin sekä 
mahdollisiin tarjouspyyntömateriaalien täsmennyksiin tilaajan osoitteessa yllä 
mainitussa internetosoitteessa. 

13.  Tarjousten jättäminen 

Sitova tarjouslomakkeelle tehty tarjous liitteineen tulee olla perillä hankintayksikössä 
sähköpostitse tai suljettuna lähetyksenä viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 15.00 
mennessä.  

Sähköpostiosoite; 

tekninen@urjala.fi 

Aihe-kenttään merkintä ”Tarjous: Traktorin hankinta”. 

Hankintayksikön postiosoite: 

Urjalan kunta / Tekninen lautakunta                                                                        
PL 33, 31761 Urjala                                                                                         
(Käyntiosoite: Tampereentie 6) 

Kirjekuoreen merkintä ”Tarjous: Traktorin hankinta”. 

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous 
saapuu viranomaiselle määräajassa. Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla 
perillä määräaikaan mennessä. 

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 

Mahdollinen selonottoneuvottelu käydään torstaina 8.4.2021 Urjalan kunnantalolla. 

Tilaaja pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 

Urjala 16.3.2021 

 

Kimmo Virta                                                                                                      
Tekninen johtaja 

LIITTEET:  Liite 1 Vaatimusmäärittely 
 Liite 2 Tarjouslomake 


