
 
 
 
 
 
       
   

 
AKAAN KAUPUNKI 
käyntiosoite Valtatie 11 37800 AKAA puhelin ( 03 ) 569 1120 int. +358 3 569 1120 
postiosoite PL 34 37801 AKAA telefax ( 03 ) 5691 3616 int. +358 3 5691 3616 
internet http://www.akaa.fi email  akaan.kaupunki@akaa.fi 

 
 
TARJOUSPYYNTÖ 1.3.2021 
 

Akaan kaupunki pyytää tarjousta päältä ajettavasta vaakataso 
ruohonleikkuukoneesta ja leikkuulaitteesta. 

 
Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinta on alle kansallisen 
kynnysarvon. 
 
Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Akaan kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa: https://akaa.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/hankinnat-ja-tarjouspyynnot/ 
 
 

LEIKKUUKONEEN VAATIMUKSET 
 
 

Leikkurin on täytettävä kooltaan ja ominaisuuksiltaan vähintään seuraavat 
vaatimukset:  
 
Nettoteho:   vähintään 15 kW  
Polttoaine:  diesel tai bensa 
Voimansiirto: hydrostaattinen neliveto 
Ohjaus:  rattiohjaus 

  
  
LEIKKUULAITTEEN VAATIMUKSET 
 
  
  Leikkuumalli: etuleikkuri 

 Terät:  3 kpl 
Leikkuuleveys: 110cm – 125cm 
Leikkuumenetelmä: ei keruuta, alle, taakse ja/tai sivulle purkava 
Huolto:  nostettava huoltoasento   
 
 
Kone on toimitettava tilaajalle 12.5.2021 mennessä. 
 

KOKONAISTALOUDELLISUUSVERTAILU 
 
 

Saadut tarjoukset pisteytetään ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi 
osoittautuva tarjous valitaan. Tarjousten kokonaistaloudellisessa 
edullisuusvertailussa otetaan huomioon tarjoushinta, leikkurin teoreettinen 
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leikkuuteho, tekniset ominaisuudet, huollon saatavuus ja takuuaika. Edellä 
mainittuja seikkoja painotetaan kokonaistaloudellisessa edullisuusvertailussa 
seuraavasti: 

 tarjoushinta  50 % 
 teoreettinen leikkuuteho 20 % 
 tekniset ominaisuudet 15 % 
 huollon saatavuus 10 % 
 takuuaika    5 %  

 
Teoreettinen leikkuuteho lasketaan seuraavasti: leikkuuleveys (m) x työnopeus 
(km/h) = neliömetriä / tunti (m2/h). 
 
Teknisissä ominaisuuksissa painotetaan varustelun ja käytettävyyden 
ominaisuuksia. 
 
Huollon saatavuudessa pyydetään antamaan selvitys koneen huollon ja 
korjauksen toimimisesta. Selvityksessä on kerrottava vähintään seuraavat 
asiat:  

- huollon vasteaika  
- lähimmän huoltopisteen etäisyys Akaasta 
- varaosien saatavuus  
- tilaajan henkilökunnan käyttö- ja huoltokoulutus 

 
Tilaaja arvioi saadut selvitykset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen.  
 
Pisteytyksessä koneet asetetaan järjestykseen siten, että edullisin saa 10 
pistettä, toiseksi edullisin 9 pistettä ja niin edelleen. Samoin pisteytetään 
teoreettinen leikkuuteho, tekniset ominaisuudet, huollon saatavuus ja 
takuuaika. 
Varsinainen kokonaistaloudellinen edullisuus lasketaan seuraavasti: 
tarjoushinta pisteet x 0,50 + teoreettinen leikkuuteho pisteet x 0,20 + tekniset 
ominaisuudet pisteet x 0,15 + huollon saatavuus pisteet x 0,10 + takuuaika 
pisteet x 0,05 = kokonaistaloudellisuuspisteet.  
 
Kokonaistaloudellisesti edullisin on korkeimmat pistemäärät saavuttanut 
tarjous. 
 
Mikäli useampi kone saa samat pisteet, valitaan näistä tarjoushinnaltaan 
edullisin. 

 
TARJOUKSEN ANTAMINEN 
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Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella. Tarjouksen liitteenä on 
oltava lisäksi selvitys koneen teknisistä tiedoista. 

 
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti 19.3.2021, klo 12.00 mennessä 
sähköpostilla tekninentoimi@akaa.fi.  
Sähköpostiin merkintä ”Ruohonleikkuritarjous”. 
 
Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon hankintapäätös 
toimitetaan. 

 
Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa 2 kuukautta tarjouksen jättämisestä. 
 
 
 
Tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnölle asetetut rahoituksellista ja taloudellista 
tilannetta koskevat vaatimukset. Tämän todentamiseksi tarjoajan tulee 
tarjouksessaan vakuuttaa seuraavat asiat: 
 

- yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisävelvollisten rekisteriin 

- yrityksen verot on maksettu tai yrityksellä on 
verovelkatodistus ja sitä koskeva maksusuunnitelma on tehty 

- yritys on merkitty kaupparekisteriin 
- yrityksellä on tuotevastuuvakuutus, joka kattaa myös 

mahdolliset kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot 
 
Ennen hankintaa, tulee voittaneen tarjoajan esittää muista edellä mainituista 
seikoista todistukset ja selvitykset, ilman erillistä pyyntöä. 
 
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden pyytää edellä mainittuja todistuksia 
ja selvityksiä myös ennen hankintapäätöksen tekemistä ilman erillistä 
perustelua. 
 
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Todistukset voi 
korvata yritystä koskevalla voimassa olevalla https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/ 
yritysraportilla. 
 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita mainituin perustein 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tai hylätä kaikki tarjoukset. 
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LISÄTIETOJA 
 

Kaupunginpuutarhuri Heli Laine p. 040 335 3273 
 

Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse 10.3.2021 klo 12 mennessä 
heli.laine@akaa.fi. Määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin julkaistaan 
vastaukset 11.3.2021 osoitteessa https://akaa.fi/elinkeinot-ja-
tyollisyys/hankinnat-ja-tarjouspyynnot/ 
 
Vain kirjallisesti esitetyt kysymykset sitovat tilaajaa. 

 
 
 
 Akaan kaupunki 
 
 
 
 

Jukka Palonperä 
kunnossapitopäällikkö 
 

LIITE Tarjouskaavake 
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