
 

 

TARJOUSPYYNTÖ 8.11.2019  

PUIDEN VALAISEMISESTA LED-VALOILLA SYSMÄN TAAJAMA-ALUEELLA 

 

Sysmän kunnanhallitus pyytää tarjousta taajaman alueelle toteutettavasta puiden 

valaisemisesta LED-valosarjoilla. Tarjoukseen on sisällytettävä kaikki LED-valojen 

hankinnasta ja niiden puuhun asentamisesta aiheutuvat työt mukaan lukien tarvittava 

suunnittelu ja kohteeseen tutustuminen sekä muut työn suorittamisesta aiheutuvat 

kustannukset ja kulukorvaukset. 

Tarjouksessa on ilmoitettava yhteyshenkilö ja yritys, jonka nimissä tarjous tehdään. 

Alihankintaa saa käyttää, mutta tarjoaja vastaa työstä tilaajalle kuin omastaan. 

Hankinta tehdään vuoden 2019 määrärahoista, minkä johdosta työ on suoritettava 

31.12.2019 mennessä ja laskutettava 17.1.2020 mennessä. 

 

Tarjouksen enimmäisarvo ja pyydettävät tehtävät 

Tarjouspyynnön maksimisumma on 15 000 € alv. 0 %. Tarjouskilpailu käydään 

hinnalla ja laadulla. 

Tarjoaja hankkii LED-valosarjat ja asentaa ne yhteensä 20 puuhun. Yhden puun 

koristeluun käytetään puun koosta riippuen 3 - 5 valosarjaa (esim. 20 m haaroitettua 

valosarjaa). Valosarjat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne ovat paikoillaan 

ympäri vuoden. Asennus tehdään puun oksien ympäri löysästi kiertäen niin, että 

valosarjat eivät haittaa puun kasvua. Valaistavat puut on valittu / valitaan siten, että 

sähköt voidaan ottaa läheisistä valopylväistä. Valojen asennukseen tarvitaan kurotin. 

Valaistavista puista 13 kpl sijaitsee yleisen tien alueella Sysmäntien ja Luhangantien 

varressa. Koska kyseessä olevat puut sijaitsevat valtion hallinnoimalla alueella, on 

näiden valaisemisesta toimitettu työlupahakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. 

Yleisen tien alueella valaistavat puut on merkitty tarjouspyynnön liitteenä oleviin 

karttoihin.  

Loput 7 valaistavaa puuta valitaan myöhemmin taajaman ympäristöstä Sysmän 

kunnan omistuksessa olevilta kiinteistöiltä (esim. Leirintäalue, Sysmä Marina, koulun 

ympäristö jne). Tarjoaja voi esittää tarjouksessa omat ehdotuksensa valaistavien 

puiden valinnasta.  

Hankittavien LED-valojen tulee olla taajaman liikenneympäristöön soveltuvia. Ne 

eivät saa häikäistä tai aiheuttaa muuta vaaraa ympäristölle. Valaistus tulee 

suunnitella ympäristön olemassa olevaan valaistukseen verrattuna sopivan 

tehoiseksi. Valoja ei saa asentaa puuhun kiinni nippusiteillä tai rautalangalla tmv. 

tavalla, joka saattaa ajan kuluessa vahingoittaa puuta tai kasvaa puun sisään. 

 

Tarjoaja vastaa kaikista kuluista käyttövalmiuteen asti. Tarjoajalla on oltava 

yritystoimintansa puolesta työhön tarvittava sähköpätevyys. 

 



 

Tarjousten vertailuperusteet ja pisteytys 

Tarjouspyynnön pisteytyksessä hinnan osuus on 50 % ja laadun 50 %. Pisteytys 

tehdään yhden pisteen tarkkuudella. Tasapistetilanteessa ratkaisee arpa. 

Maksimipistemäärä on 20. 

Hinnan osuus on 0 - 10 pistettä (max 10 pistettä) 

 Tarjouksessa tulee antaa työn kokonaishinta (alv. 0 %) 20 puun LED-valaistuksen 

toteuttamisesta asennettuna käyttövalmiiksi.  

 Yli 15 000 € (alv. 0 %) ei saa tarjota.  

 15 000 € (alv. 0 %) tarjous antaa 0 pistettä ja jokainen täysi 500 € (alv. 0 %) alle 

15 000 €:n (alv. 0 %) antaa yhden lisäpisteen niin, että 10 000 € (alv. 0 %) antaa 

täydet 10 pistettä. (max. 10 pistettä). 

Laadun osuus, 2 arvioitavaa tekijä, kumpikin 0 - 5 pistettä (yht. max 10 pistettä) 

 Kuvaus käytettävien LED-valojen määrästä, laadusta ja kestävyydestä, 

valotehosta, takuusta (sekä työn että valojen osalta), ym. ominaisuuksista. (max. 

5 pistettä). 

 Tiivis työsuunnitelma, josta ilmenee kuinka palveluntarjoaja aikoo toteuttaa työn ja 

millä aikataululla. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi palveluntarjoajan 

aikaisempi kokemus tarjouspyynnön kaltaisista vastaavista toteutuksista. 

Työsuunnitelman pituus max. 2 x A4 fonttikoko (max 5 pistettä). 

 

Muut ehdot 

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 2.12.2019 asti. 

Tarjous tulee laatia Suomen kielellä. 

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 

Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä. 

Tarjoukseen tulee liittää: 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta 

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

Selvitykseksi hyväksytään Tilaajavastuu.fi -verkkopalvelusta tulostettu raportti. 

Urakoitsijalla ja mahdollisilla aliurakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva 

vastuuvakuutus. 



 

Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, 

joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 

Tarjouksen jättäminen 

Tarjoukset tulee toimittaa to 21.11.2019 klo 10 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen: kirjaamo@sysma.fi 

Sähköpostin otsikkokenttään merkintä: ”TARJOUS/ Valaistut puut”. 

 

Mikäli tarjoaja haluaa esittää tarjouspyyntöä koskevia tarkentavia kysymyksiä, on 

kysymykset toimitettava ke 13.11. klo 12 mennessä sähköpostitse: 

kirjaamo@sysma.fi  

Saapuneet kysymykset vastauksineen julkaistaan tätä tarjouspyyntöä koskevalla 

uutissivulla viimeistään torstain 14.11. aikana: 

http://www.sysma.fi/tarjouspyynto-puiden-valaisemisesta 

 

Sysmässä 8.11.2019, 

Sysmän kunnanhallitus 

mailto:kirjaamo@sysma.fi
mailto:kirjaamo@sysma.fi
http://www.sysma.fi/tarjouspyynto-puiden-valaisemisesta

