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TARJOUSPYYNTÖ 16.4.2021 
 

Akaan kaupunki pyytää tarjousta esiintymislavan rakentamisesta Toijalan torille 
kokonaisurakkana. 

 
Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinta on alle kansallisen 
kynnysarvon. 
 
Tarjouspyyntö on julkaistu 16.4.2021 Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä. 
Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Akaan kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa: https://akaa.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/hankinnat-ja-tarjouspyynnot/ 
 
 
 

TARJOUSHINNAN SISÄLTÖ 
  
 
Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen 
aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien mm. 
työnaikaiset liikenteen järjestelyt, laadunvalvonta jne. Määräluettelo ei sido 
tilaaja millään tavalla. 

 
 
KOKONAISTALOUDELLISUUSVERTAILU 
 
 

Saadut tarjoukset pisteytetään ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi 
osoittautuva tarjous valitaan. Tarjousten kokonaistaloudellisessa 
edullisuusvertailussa otetaan huomioon tarjoushinta, referenssit ja 
projektisuunnitelma. Edellä mainittuja seikkoja painotetaan 
kokonaistaloudellisessa edullisuusvertailussa seuraavasti: 
 

 tarjoushinta  70 % 
 

 referenssit  15 % 
 

- viimeisen 5 vuoden ajalta vastaavanlaisesta rakenteesta 
 

- 0-1 kpl    2 pistettä 
- 2 kpl    5 pistettä 
- 3 tai enempi    10 pistettä 

 

https://akaa.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/hankinnat-ja-tarjouspyynnot/


 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 projektisuunnitelma 15 % 
 

- aluesuunnitelma    0-2 pistettä 
- liikenteenohjaussuunnitelma   0-2 pistettä 
- laadunvarmistussuunnitelma  0-2 pistettä 
- työturvallisuussuunnitelma  0-2 pistettä 
- aikataulu    0-2 pistettä 

 
 
 
 
Pisteytyksessä tarjoushinta asetetaan järjestykseen siten, että edullisin saa 10 
pistettä, toiseksi edullisin 9 pistettä ja niin edelleen. Referenssit ja 
projektisuunnitelma pisteytetään edellä mainittujen asioiden perusteella. 
 
Varsinainen kokonaistaloudellinen edullisuus lasketaan seuraavasti: 
tarjoushinta pisteet x 0,70 + referenssi pisteet x 0,15 + projektisuunnitelma 
pisteet x 0,15 = kokonaistaloudellisuuspisteet.  
 
Kokonaistaloudellisesti edullisin on korkeimmat pistemäärät saavuttanut 
tarjous. 
 
Mikäli useampi tarjous saa samat pisteet, valitaan näistä tarjoushinnaltaan 
edullisin. 

 
HANKINNASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT  
 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 
 
1. Urakkasopimusluonnos 
2. Tarjouspyyntö liitteineen 
3. YSE98 
4. Tarjous liitteineen 
 

TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VALINTAPERUSTEET 
 

Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja 
vertaillaan. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan 
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi tai joka on 
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen. 
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Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. 
Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. 
    
 
Hankintapäätöksen tekee Akaan kaupungin tekninen johtaja ja päätöksestä 
ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse.  
Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, jonne tämä tiedoksianto 
lähetetään. 

 
 
TARJOUKSEN ANTAMINEN 
 
 

Tarjous annetaan tarjouksentekijän omalla asiakirjapohjalla. Tarjouksen 
liitteenä on oltava lisäksi selvitykset pyydetyistä asioista. 

 
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti 7.5.2021, klo 12.00 mennessä 
sähköpostilla tekninentoimi@akaa.fi.  
Sähköpostiin merkintä ”Toijalan torin esiintymislava”. 
 

 
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 
 

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan 
tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja 
on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja valitusosoituksen 
edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 
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Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta 
erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.  
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimusosapuoli laiminlyö edellä 
mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen. 

 
 

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 
 
 

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. 

 
 

LISÄTIETOJA 
 

Kunnossapitopäällikkö Jukka Palonperä p. 040 335 3274 
 

Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse 23.4.2021 klo 12 mennessä 
jukka.palonpera@akaa.fi. Määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin 
julkaistaan vastaukset 26.4.2021Claudia kilpailutusjärjestemässä. 
 
Vain kirjallisesti esitetyt kysymykset sitovat tilaajaa. 

 
 
 Akaan kaupunki 
 
 
 Jaana Koota 
 

Jaana Koota 
tekninen johtaja 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/
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LIITE  
 Urakkaohjelma 
 Työselitys 
 Sopimusluonnos 
 Suunnitelmapiirustukset 
 Määräluettelo (Informatiivinen) 


