
T A R J O U S P Y Y N T Ö 

Sysmän kunnan vetovoima kylttien valmistus ja asennus 

 

1. Hankintayksikkö  

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 Sysmä 

Sysmän elinvoimatyöhön on panostettu ja tämän tarjouspyynnön kohteena oleva työ on osa 

elinvoimaisuuden kehittämistä. Kunnassa on laadittu ideatasoinen Sysmän 

opastussuunnitelma, jossa on määritelty opasteiden yleisilme sekä opastettavat kohteet. 

Uudet opasteet vahvistavat omalta osaltaan kunnan imagoa ja edistävät matkailua. 

 

2. Hankinnan sisältö 

Sysmän kunta pyytää tarjousta vetovoimakylttien valmistamisesta sekä asentamisesta: 

 Vetovoimakyltit - 10 kpl 

Vetovoimakylttien mitat, fontit, värit muut tiedot on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. 

Vetovoimakylttien likimääräiset sijoituspaikat on esitetty liitteessä 2. 

 

Hankinta tehdään vuoden 2019 määrärahoista, minkä johdosta työ on suoritettava 31.12.2019 

mennessä ja laskutettava 17.1.2020 mennessä. 

 

 

Aineiston viimeistely 

 

Työ aloitetaan tilaajan ja palveluntarjoajan välisellä aloituspalaverilla, jossa käydään yksitellen 

läpi kaikki hankintaan sisältyvät kyltit teksteineen ja muine yksityiskohtineen.  

Kunta luovuttaa opastussuunnitelman aineiston valitulle palveluntarjoajalle tulostusvalmiina / 

konvertoituna pdf-tiedostona. 

 

Valaistus ja materiaalit 
 

Vetovoimakylttien tulee olla liitteessä esitetyn mukaisesti valaistuja. Valaistus sijoitetaan 

kirkkaanpunaisiin kohtiin sekä tekstilevyjen taakse. Valaistuksessa tulee käyttää led-valoja. 

Valaistuksen osalta tarjoukseen on sisällytettävä vähintään 5 vuoden takuu. Kylttien 

runkomateriaalin tulee olla anodisoitua alumiinia tai terästä. Pinnan tulee olla heijastamatonta. 

Materiaalin on kestettävä mahdollista ilkivaltaa. Rungon paksuus on oltava vähintään 200 mm 

ja tekstipohjaliuskan paksuus on oltava vähintään 6 mm. Runkorakenteelle tulee antaa 5 

vuoden takuu. 

 

Asennus 
 

Kyltit asennetaan maahan käyttäen betoniperustoja (vähintään 2 kpl á 90 kg). Kylttien 

asennus ns. avaimet käteen periaatteella, perustuskuoppien kaivuusta sähköjen 

asennukseen. 

 

 



3. Tarjouksen jättäminen 

Tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous ei täytä tässä 

tarjouspyynnössä esitettyjä muodollisia tai sisällöllisiä vaatimuksia, tarjous voidaan hylätä. 

Tarjouksen on oltava voimassa 10.12.2019 saakka. 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa työn kokonaishinta ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Ilmoitetun 

hinnan tulee sisältää kaikki työn toiminnallisten osioiden teosta ja asennuksesta aiheutuvat 

kustannukset, kuten kaikkien työhön osallistuvien palkka-, matka-, materiaali- ja muut 

ylimääräiset kustannukset. 

Tarjous tulee toimittaa sähköpostitse 25.11.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen: 

kirjaamo@sysma.fi. Sähköpostin otsikkokenttään merkintä: ”Tarjous / Vetovoimakyltit” 

 

4. Tarjoajan kelpoisuus ja vaadittavat selvitykset 

Toimialaosaaminen 

Tarjoajalla tulee olla riittävä toimialaosaaminen. Tarjoukseen tulee liittää selvitys palvelua 

toteuttavan henkilöstön koulutuksesta, työkokemuksesta sekä muusta henkilöstön osaamista 

kuvaavista seikoista. Tarjoukseen tulee liittää luettelo tarjoajan aikaisemmista vastaavista 

töistä. 

Tilaajavastuu 

Tarjoajan on toimitettava ennen hankintasopimuksen tekemistä Tilaajavastuu.fi -raportti (myös 

mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta). Mikäli tarjoaja ei kuulu tilaajavastuu.fi -palvelun 

Luotettava kumppani-ohjelmaan, tulee tarjoukseen liittää:  

 Todistus verojen maksamisesta  

 Kaupparekisteriote  

 Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin sekä työnantajarekisteriin  

 Todistukset eläkevakuutusten ja muiden lakisääteisten vakuutusten ottamisesta 

(eläkevakuutukset, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) ja niiden maksujen 

suorittamisesta  

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

Em. todistukset ja otteet eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 

5. Tarjousten vertailu ja hankinnan vaiheet 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Saapuneista tarjouksista valitaan 

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa 

käytetään seuraavaa pisteytystä: 

Laatu: max. 10 pistettä, arvioidaan seuraavasti: 

 Hiilijalanjälki (1-4p), etäisyys kilometreinä kylttien valmistuspaikasta lähimpään kyltin 

asennuspaikkaan. Tarjoaja ilmoittaa valmistuspaikan sijainnin ja Tilaaja laskee 

kilometrit kokonaisina kilometreinä karttaohjelmasta. Lyhin etäisyys saa 

maksimipisteet (4p). Muiden tarjoajien hinnat pisteytetään suhteessa tähän kaavalla: 

(lyhin etäisyys / tarjoajan etäisyys) x maksimipistemäärä 

 Työsuunnitelma (1 - 3p), työvaiheiden kuvaus, toteutusaikataulu, käytettävät 

materiaalit, yhteydenpito Tilaajaan. Työsuunnitelman pituus 2 - 4 sivua. 

 Referenssit 3 kpl (1 - 3p), kolmen vastaavan työn esittely. 

Hinta: max 10 pistettä, arvioidaan seuraavasti: 
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 Tarjouksen kokonaishinta. Halvin hinta saa maksimipisteet (10p). Muiden tarjoajien 

hinnat pisteytetään suhteessa tähän kaavalla:  

(halvin hinta / tarjoajan hinta) x maksimipistemäärä 

Referenssien ja työsuunnitelman pisteytys tehdään kokonaisina pisteinä. Työsuunnitelma 

arvioidaan kokonaisuutena; kuinka hyvin siinä on huomioitu tässä tarjouspyynnössä esitetyt 

vaatimukset. 

 

Hankinnan vaiheet 

 Tarjouspyyntöaineiston lähettäminen tarjoajaehdokkaille 15.11.2019 

 Tarjouskilpailua koskevien mahdollisten lisäkysymysten käsittely sekä vastausten 

toimittaminen tarjoajaehdokkaiksi valituille. Kysymykset esitettävä 21.11.2019 mennessä! 

(Kts. tarkemmat ohjeet kohdasta 6. Kysymykset) 

 Tarjousten vastaanottaminen (määräaikaan 25.11.2019 klo 12 mennessä)  

 Tarjousten avaus  

a) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi: Tarkistetaan, että tarjoaja on toimittanut kaikki 

kohdassa 4. Tarjoajan kelpoisuus ja vaadittavat selvitykset mainitut asiakirjat.  

b) Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen: Tarkistetaan tarjouspyynnön 

vaatimusten täyttyminen niiden tarjoajien osalta, jotka täyttivät ensimmäisen a) -kohdan 

kelpoisuusvaatimukset. 

 Tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu edellä esitetyn pisteytyksen mukaisesti. Vertailu 

tehdään niiden tarjousten osalta, joiden tarjoajat on todettu kelpoisiksi ja tarjoukset 

tarjouspyynnönmukaisiksi 

 Hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen  

Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille sähköpostitse. 

 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen  

 

Muut ehdot 

 Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  

 Alihankintaa saa käyttää eri työvaiheissa vapaasti, mutta tarjoajan on nimettävä yksi 

tilaajaan päin vastuullinen taho työn kaikkiin vaiheisiin. Tarjouksessa on esitettävä, missä 

työn osissa käytetään mahdollisia alihankkijoita ja alihankkijat on nimettävä. Toteuttaja 

vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. 

 Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä 

kieli. 

 Hankintayksikkö ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. Tarjouksen antaneella 

taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Jos mikään tarjous ei ole 

sellaisenaan hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman tarjoajan kanssa 

jatkoneuvotella. 

 Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 

 Työ laskutetaan kahdessa erässä: 50% kun kaikki kyltit ja opasteet on valmistettu ja 50 % 

kun koko työ on hyväksyttävästi vastaanotettu. 

 

6. Kysymykset 

Mikäli tarjoaja haluaa esittää tarjouskilpailua koskevia tarkentavia kysymyksiä, tulee 

kysymykset toimittaa sähköpostitse 21.11.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen: 

kirjaamo@sysma.fi 
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Kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja niiden vastaukset lähetetään 

tarjoajaehdokkaille 22.11.2019. 

 

Sysmässä 15.11.2019 

Sysmän kunnanhallitus 

 

 

 

 

 

Liitteet  

 

1. Vetovoimakylttien leiska ja ohjeet + vetovoimakyltit 10 kpl 

2. Opasteiden sijoituspaikat –kartta, kts. vain Vetovoimakyltit, violetti pallo 

 

 

 

 


