
  TARJOUSPYYNTÖ  Sivu 1(4)  
KAUNIAISTEN KAUPUNKI   GRANKULLA STAD 
Kuntatekniikka / vihersuunnittelu ja rakennuttaminen                

Kommunteknik / planering och byggande av grönområden               Päiväys   Datum                  N:o   Nr  
    14.12.2022  808/02.08.00.00.01/2022 
 

 

Käyntiosoite  Postiosoite  Puhelin Fax Sähköposti 
Oppilaskodintie 3  PL 52  (09) 505 61 (09) 505 56535 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi 
02700 KAUNIAINEN 02701  KAUNIAINEN 
  Laskutusosoite   www.kauniainen.fi 
  PL 1, 02701 KAUNIAINEN 

 

PUITESOPIMUSTARJOUSPYYNTÖ METSURIPALVELUISTA KAUDELLE 2023-2026 

 
Hankinnan kohde ja kuvaus 

Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin erikseen tilattavista metsuripalve-
luista seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.4.2023-31.3.2026.Tilattavat työt ovat pääosin yksit-
täispuiden kaatoja ja oksien leikkausta, sekä pienpuuston hoitoa ja metsätaimien istutustöitä.  
 
Palveluntuottajan tulisi pystyä kaatamaan tilatut yksittäispuut 3 viikon sisällä. Tilaaja leimaa 
pääsääntöisesti kaadettavat puut etukäteen. Yksittäispuut ovat usein kadunvarsipuita, joiden 
kaato vaatii erityisjärjestelyjä, kuten liikennejärjestelyjä ja henkilönostimen käyttöä.  Palvelun-
tuottaja on velvollinen huolehtimaan kunkin työmaan varoitusmerkinnöistä ja liikennejärjeste-
lyistä, sekä henkilönostimen vuokrauksesta. Henkilönostimen kuluja ei sisällytetä tässä tar-
jouspyynnössä kysyttyyn työn tuntihintaan, vaan palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa tilaajal-
ta nostimen kulut toteutuneen mukaan.  
 
Palveluntuottajan on käytettävä asianmukaista turvavarustusta, eli metsurinpukua viiltosuoja-
housuineen, metsurinkypärää kasvojen – ja kuulonsuojaimella sekä metsurin turvajalkineita, 
kaikki CE-hyväksyttyjä. Työssä on noudatettava työturvallisuusohjeita (valtioneuvoston asetus 
puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/2001).  
 

Hankinta on pienhankinta alittaen hankintalain 25 § mukaisen kansallisen kynnysarvon. Han-

kinta tehdään hintakyselynä (tämä tarjouspyyntö). Kaupungilla ei ole esittää sitovaa arviota 

hankinnan tulevasta rahallisesta arvosta.  

 

 

Sopimuskausi 

Hankinnasta tehdään puitesopimus ajanjaksolle 1.4.2023-31.3.2026. 

 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat 

-   Tämä tarjouspyyntökirje 

- Tarjouslomake (Liite 1) 

 

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöaineisto (tämä tarjouspyyntökirje ja tarjouslomake) on julkaistu 

Kauniaisten kaupungin internet-sivulla 14.12.2022: 

https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/ . 

 

  

Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta, mitä ei saa asia-

sisällöltään muuttaa. Tarjoushinnat on ilmoitettava kiinteinä ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Tar-
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jottuihin tuntihintoihin tulee sisällyttää kaikki yleiskulut, kuten kilometrikorvaukset oman auton 

käytöstä. 

 

Tarjoukset tulee toimittaa 16.1.2023 klo 12 mennessä osoitteella: 

  

KAUNIAISTEN KAUPUNKI/ Emmi Silvennoinen 

 Kirjaamo 

 PL 52, 02701 KAUNIAINEN 

 Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen 

 

Tarjouskuoreen merkitään:  

Tarjouspyyntö Metsuripalvelut 2023-2026, 808/02.08.00.00.01/2022 

 

Tarjousvertailuun hyväksytään myös samassa määräajassa sähköpostilla osoitteeseen kirjaa-

mo@kauniainen.fi toimitettu aineisto. Otsikkokenttään on merkittävä: Tarjouspyyntö Metsuripal-

velut 2023-2026, 808/02.08.00.00.01/2022 

 

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu vi-

ranomaiselle määräajassa. Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräai-

kaan mennessä. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjous tulee 

tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tar-

joukset. 

 

 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

Tarjoajalta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Verojen tai 

sosiaaliturvamaksujen suorittamisen laiminlyönyt tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpai-

lusta. Urakoitsijan tulee esittää tarjouksensa yhteydessä seuraavat tilaajavastuulain 

(1233/2006, muutokset 470/2012 ja 678/2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai ajan-

tasainen tilaajavastuuraportti:  

 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 

sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tie-

dot; 

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan 

määrästä; 

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suoritta-

misesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 

tehty; 

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; 
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6) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta;  

7) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen-

sa myös selvitys mahdolliset vahingot kattavasta vastuuvakuutuksesta. 

 

 

Tarjousten käsittely  

 Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

     

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan kohdassa ”Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset” ilmoitettujen 

vaatimusten mukaisesti. Mikäli tarjoaja ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, tilaajalla on oikeus hylätä 

tarjous. 

 

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja tarjouslomaketta sekä niissä mainittuja vaatimuksia. 

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. 

 

3. Tarjousten vertailu   

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Halvin hinta määräytyy tarjouslomakkeessa yksi-

löityjen perusteiden mukaisesti.  

 

Päätekijän rinnalle voidaan valita varatekijöiksi toiseksi ja kolmanneksi halvimmat tarjoukset var-

sinaisen tekijän estyessä tai töiden ruuhkautuessa.  

 

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset. 

 

Muut ehdot  

 Osatarjouksia, vaihtoehtoisia tarjouksia tai ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. 

 

 Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 

 

Tarjous ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja selvitykset tulee toimittaa suomen kielellä.  

 

 

Maksuehto  

 

Maksuehto on 21 pv netto laskettuna siitä, kun maksukelpoiseksi hyväksytty lasku on toimitettu 

tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutusmaksuja ja pientilauslisiä ei hyväksytä. 
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Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankinta-

asiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Asianosaisella on kuitenkin aina oi-

keus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tarjousten vertailussa käy-

tetystä tekijästä. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjo-

ajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka ylälaitaan tulee merkitä teksti "SALAINEN". 

Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettä-

viä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 

 

 

Tarjouksen voimassaoloaika 

 

Tarjouksen on oltava voimassa kolmen (3) kuukauden ajan tarjouksen jättämisestä.  Tarjouk-

set ovat voimassaoloajan puitteissa sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu sopimus. 

 

 

Tiedottaminen   

 

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 2.1.2023 mennessä osoit-

teeseen: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja 

tarjouspyynnön numero 808/02.08.00.00.01/2022. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. 

 

Tilaajan toimesta tehtävät mahdolliset muutokset ja lisäselvitykset sekä vastaukset urakoitsijan 

mahdollisiin kysymyksiin julkaistaan Kauniaisten kaupungin internet-sivulla 5.1.2023 klo 15:30 

mennessä: 

https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/ . 

 

Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot mai-

nitusta www-osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä, tai pyydettävä ne kaupungin yhteyshenki-

löltä määräaikaan mennessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. 

 

 

Kauniaisissa  14.12.2022 

 

Emmi Silvennoinen 

Kaupunginpuutarhuri 

 

Liitteet:  

1. Tarjouslomake 
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