
1 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ 

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN YKSIKKÖPERUS-

TEISET TYÖT SEKÄ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISEN PUI-

TEJÄRJESTELYT VUOSILLE 2023–2025 + 1 + 1 v. OPTIO 

Punkalaitumen kunta, tekninen toimi 

12.1.2023 

 

 

 

Sisällysluettelo 
1. TILAAJA ............................................................................................................................... 2 

1.1 Tilaaja .............................................................................................................................. 2 

1.2 Tilaajan edustajat ........................................................................................................... 2 

2. HANKINNAN KUVAUS ....................................................................................................... 2 

2.1 Konetyöt .......................................................................................................................... 2 

Käytettävä kalusto ............................................................................................................. 3 

Kaivinkoneen perusvarusteet .......................................................................................... 3 

Kuorma-auton vähimmäisvaatimukset ........................................................................... 3 

2.2 Murskeet ja maa-ainekset ............................................................................................. 4 

3. HANKINTAMENETTELY ...................................................................................................... 5 

4. TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA TARJOAJAN KELPOISUUS ........................................................ 5 

5. TIEDUSTELUT ..................................................................................................................... 6 

6. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN ............................................................................................... 6 

7. TARJOUSTEN KÄSITTELY .................................................................................................... 6 

8. VALINTAPERUSTEET JA HANKINTAPÄÄTÖS ..................................................................... 7 

9. LASKUTUS .......................................................................................................................... 7 

10. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT ....................................................................................... 8 

 



2 

 

 

1. TILAAJA 

1.1 Tilaaja 

Punkalaitumen kunta, tekninen toimi 

Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun 

1.2 Tilaajan edustajat 

Tilaajan edustajana toimii kunnanrakennusmestari Olli Launonen p. 040 641 2044 sähköposti 

olli.launonen@punkalaidun.fi 

2. HANKINNAN KUVAUS 

Punkalaitumen kunta pyytää tarjouksia kone- ja kuljetustyösuorituksista kuljettajineen sekä 

maanrakennustöissä tarvittavien mullan ja sora- sekä murskelajitteiden toimittamisesta tämän 

tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti ajalle 27.2.2023–27.2.2025 + 1 +1 

vuoden optiot. Tilaaja päättää erikseen optioiden käytöstä. 

2.1 Konetyöt 

Tarjouspyyntö käsittää tuntitöinä tehtäviä konetöitä, joiden hankekohtainen kokonaiskustan-

nus jää alle 10.000,00 euron (alv 0 %). Tilaaja valitsee kuhunkin työtehtävään puitesopimuk-

seen valittujen urakoitsijoiden koneista parhaiten soveltuvimman. 

 

Kaikkien konetöiden hinnat annetaan muodossa euroa/h (alv 0 %). Lisäksi annetaan henkilö-

työtunnin hinta avustavista töistä. Tarjous annetaan liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. 

Jokaisesta tarjottavasta koneesta täytetään erillinen lomake.  

 

Sopimuskausi on kaksi vuotta alkaen 27.2.2023 ja päättyen 27.2.2025. Tilaajalla on mahdol-

lisuus ottaa käyttöön optiovuosi/optiovuodet 2025–2026 ja/tai 2026–2027. Optiovuoden/optio-

vuosien käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen. 

 

Työt keskittyvät pääosin tie- ja katualueille sekä vesilaitoksen tilaamiin saneerauskohteisiin. 

Työn turvallinen suoritus edellyttää työntekijältä seuraavat hyväksytysti suoritetut pätevyydet: 

• työturvallisuuskortti (työturvallisuuskeskuksen hyväksymä) 

• tieturva 1-kortti 

• vesityökortti (verkosto) 

Valitun toimijan on toimitettava tilaajalle työntekijälista ennen sopimuksen allekirjoittamista, 

josta ilmenee vaaditut pätevyydet ja niiden voimassaolot. Pätevyysvaatimukset koskevat 

myös aliurakoitsijoita. 
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Käytettävä kalusto 

Käytettävän kaluston ja työvälineiden tulee olla tarjouspyynnön mukaisiin tehtäviin soveltuvia 

ja yleisesti käytettyä tyyppiä. Tilaajalla on oikeus tarkastaa kone varusteineen ja laitteineen 

ennen sen siirtämistä työmaalle, sekä milloin tahansa työmaalla, työkuntoisuuden ja työtur-

vallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi. Urakoitsija tulee tehdä jokaisesta työkoneesta 

kirjallisen käyttöönottotarkastuksen työmaalle saavuttuaan. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan 

sähköisessä muodossa tilaajalle viimeistään kuukauden kuluttua työn valmistuksesta.  

Tarjottavat koneet tulee olla vuosimallia 2008 tai uudempia. Koneissa tulee pyrkiä käyttämään 

mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia polttoainelaatuja. Konekaluston polttoaine- ja pa-

kokaasujen poistolaitteiden tulee olla jatkuvasti moitteettomassa kunnossa. 

Kaivinkoneen perusvarusteet 

Kaivinkoneissa tulee olla vähintään seuraavat varusteet: 

− rototilt-kauhanpyörittäjä 

− 3 yleisimpiin töihin soveltuvaa kauhaa 

− joka suuntaan näkyvät oranssit varoitusvalot 

− riittävät työvalot 

− järjestelmä, jolla näkee luotettavasti myös koneen taakse (peruutuskamera tms.) 

Kuorma-auton vähimmäisvaatimukset 

Kuorma-autossa tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: 

− vähintään 3-akselinen maansiirtotöihin soveltuva alusta 

− sallittu kuormakoko vähintään 15tn 

− joka suuntaan näkyvät oranssit varoitusvalot 

− järjestelmä, jolla näkee luotettavasti myös koneen taakse (peruutuskamera tms.) 

 

Perusvarusteet sisältyvät koneen tuntihintaan. 

 

Kumitela-alustaisista kaivinkoneista pyydetään tarjouksia kokoluokissa KKHt 03-08.  

Pyöräalustaisista kaivinkoneista pyydetään tarjouksia kokoluokassa KKHp 13–19. Muiden ko-

neiden luokittelussa noudatetaan Koneyrittäjät ry:n ja Infra ry:n ylläpitämää koneluokitusta 

(www.koneluokitus.fi).  

 

Traktoreiden luokittelu suoritetaan moottoritehon perusteella ja kuorma-autot puolestaan luo-

kitellaan kokonaismassan mukaan (2 – akselinen 18 tn, 3 – akselinen 26 tn, 4 – akselinen 32 

tn ja 5 – akselinen 38 tn)  
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Tämä tarjouspyyntö ei koske katujen eikä yleisten alueiden talvihoitoa. Tarjouspyyntö ei koske 

myöskään kokonaiskustannuksiltaan yli 10.000,00 euron investointihankkeita, sillä kyseiset 

työt kilpailutetaan erikseen. 

 

Lisälaitteista maksetaan erillinen korvaus niiden käytön ajalta. Yleisimmät konekohtaiset lisä-

laitteet ovat: 

Kaivinkoneet: 

− ympäripyörivä kauhankallistaja 

− kaivusyvyysmittari 

− GPS-ohjaus 

− maapora 

Traktorit: 

− etukuormaaja 

− peräkärry 

− maansiirtoterä 

− lautasniittokone 

− murskausjyrsin 

− tielana 

− hiekoitin (esim. suolaukseen) 

− harjat (avo- tai kerääväharja) 

Taajamatraktorit: 

− harjat (avo- tai kerääväharja) 

− hiekoitin (esim. suolaukseen) 

Kuorma-autot: 

− peräkärry  

− vaihtolavat  

 

Tilaaja ei sitoudu lisälaitteiden käyttämiseen. 

 

2.2 Murskeet ja maa-ainekset 

Punkalaitumen kunta pyytää tarjousta maa- ja kivesainemateriaalien toimittamisesta vuosille 

2023-2025 + 1 +1 v. optio. Tarjousta pyydetään tarjouslomakkeella mainituista lajikkeista (liite 

nro 2). Tarjoushinnan tulee sisältää materiaalin, kuormauksen, kuljetuksen sekä purkamisen 
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tilaajan osoittamaan paikkaan kaikkine kustannuksineen. Toimitusaika on enintään kaksi (2) 

työpäivää tilauksesta.  

Kiviainesten tulee olla rakennustuotedirektiivin mukaisesti CE-merkittyjä. 

 

Kasvualustat (multa) InfraRYL 2015 kohdan 23111 mukaisesti muuten mutta kasvualustan ei 

tarvitse olla lannoitettua. 

 

Tilaaja ei sitoudu mihinkään toimitusmääriin. 

3. HANKINTAMENETTELY 

Hankinnan kustannusarvio ylittää kansallisen hankintarajan. Hankinnassa käytetään avointa 

menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 12.1.2023, jonka jälkeen 

tarjouspyyntö on julkaistu kunnan sivuilla osoitteessa: www.punkalaidun.fi/kuulutukset. 

 

Hankinnassa sovelletaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja v. 2008 (KE 

08), mikäli tarjouspyyntöaineistossa ei muuta mainita. 

 

Tilaaja käyttää tässä hankinnassa sähköistä tiedoksiantoa. 

 

4. TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA TARJOAJAN KELPOISUUS  

Tarjous tulee laatia tämän tarjouspyyntökirjeen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tar-

joukseen ei saa liittää omia ehtoja ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat. Tarjous 

tulee antaa tilaajan tarjouslomakkeella. Tarjous tulee laatia suomen kielellä.  

 

Konetöiden tarjoushinnat ovat voimassa ensimmäisen vuoden / kauden. Tarjousvuotta seu-

raavien vuosien hinnat tarkistetaan seuraavasti: 

− Konetyöt: maanrakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin (2015 = 100) edellisen 

vuoden marraskuun indeksin perusteella vertailukohteena aina tarjousvuoden 2022 

vastaava indeksi  

 

Osa- tai vaihtoehtoinen tarjous 

Osatarjoukset huomioidaan, tarjouksen voi antaa vain osasta pyydettyjä koneita/kuorma-au-

toja/maa-aineksia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei huomioida 

 

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen 

tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 

http://www.punkalaidun.fi/kuulutukset
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toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittami-

sen. 

 

Allekirjoituksellaan tarjoaja antaa tarjouksen yhteydessä valaehtoisen vakuutuksen siitä, että 

yritys täyttää tilaajavastuulain (1233/06) mukaiset edellytykset, yrityksen vastuuhenkilöitä ei 

ole määrätty liiketoimintakieltoon ja että sillä on hallussaan alla mainitut selvitykset ja ne ovat 

ajantasaisia eikä niissä ole moitittavaa (esim. veroja maksamatta), eikä yritys ole mukana vel-

kajärjestelyssä. Valitun toimijan tulee toimittaa mainitut selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen 

allekirjoittamista. Todistukset ja selvitykset on toimitettava suomenkielisinä. Selvitykset kos-

kevat myös aliurakoitsijoita. 

  

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on alle-

kirjoitettu sopimus tai kuitenkin vähintään 2 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tar-

jouksen jättöpäivästä lukien. 

5. TIEDUSTELUT 

Tarjouspyyntöön liittyvät tiedustelut toimitetaan osoitteeseen olli.launonen@punkalaidun.fi 

29.1.2023 klo 12 mennessä. Tilaaja vastaa esitettyihin kysymyksiin viimeistään 31.1.2023 klo 

16 mennessä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.punkalaidun.fi/tiedotepalsta/in-

dex.tmpl?sivu_id=7531 

 

Puhelintiedusteluihin vastaa kunnanrakennusmestari Olli Launonen p. 040 6412 044.  

 

Vain tilaajan kirjallisena antamat tiedot ovat tilaajaa sitovia. 

6. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN  

Tarjous toimitetaan sähköisessä muodossa (liitteet pdf-tiedostona) osoitteeseen: tarjouk-

set@punkalaidun.fi. Tarjous on jätettävä  6.2.2023 klo 12 mennessä. Sähköpostin aihekent-

tään maininta ”Konetyöt ja maa-aines”. 

 

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä eikä ennen sopimuksen allekirjoittamista 

mahdollisesti pidettävistä neuvotteluista. 

7. TARJOUSTEN KÄSITTELY  

Tarjoukset avataan avaustilaisuudessa tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjouksen tekijät ei-

vät osallistu avaustilaisuuteen.  
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Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Asia-

kirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsään-

töisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä 

osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 

 

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 seu-

raavat:  

• tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen  

• tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset  

• tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset 

urakan suorittamiselle  

• tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti  

• tarjoushinta on arvioituihin kustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei työtä voida il-

moitetulla hinnalla suorittaa  

• tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoit-

teidensa suorittamisen.  

8. VALINTAPERUSTEET JA HANKINTAPÄÄTÖS 

Tarjouspyynnössä mainitut ehdot täyttäviä tarjouksia verrataan tarjoushinnan perusteella.  

Tarjouksen valintaperuste: halvin hinta euroa/tunti ja euroa/tonni  

Hyväksytyn, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa 

(kolme yritystä työkone/maa-ainestoimittaja) solmitaan puitesopimus. Sopimus syntyy, kun 

molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.  

 

Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti kaikille tarjouksen jättäneille.  

 

9. LASKUTUS 

Tarjouksen maksuehto on vähintään 14 pv netto ja laskutus tulee tapahtua Punkalaitumen 

kunnan verkkolaskutusosoitteeseen. Viivästyskorko on oltava enintään voimassa olevan kor-

kolain mukainen. Erillisiä laskutuslisiä ei hyväksytä.  

 

Laskutus tulee tehdä kuukausittain viimeistään viikon kuluttua laskutusjakson päättymisestä. 

Laskuun on liitettävä selvitys tehdyistä töistä kohteittain ja tunneittain/kerroittain/määrittäin. 
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Mikäli laskua ei ole esitetty viimeistään kuukauden kuluttua työn suorittamisesta, vähentää 

kunta kymmenen (10) prosenttia laskun loppusummasta. 

 

10. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

Tässä hankinnassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: 

• puitesopimus 

• tarjouspyyntö 

• tarjouslomake 

• Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008, KE 08 

• tarjous 

 

 

Punkalaitumella 12.1.2023 tekninen lautakunta 


