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Tilaaja   
Enontekiön kunta / kunnanhallitus 
Ounastie 165 
99400 Enontekiö 
 
Enontekiön kunta pyytää tarjousta siivouspalvelusta, koskien seuraavia alueita: 
 

- 5.2.2020 - 31.7.2020 välisellä ajalla: Hetan koulukeskus A- rakennus, pois lukien kirjasto, 
kuvataide- ja tekninen luokka  

o siivottava pinta-ala on yhteensä 1145 m2 
o ylläpitosiivoustyö, päivittäiset ja jaksottaiset työt, tarkempi kuvaus suoritettavista 

töistä ja laatukriteereistä on saatavana palvelunkuvauksesta  
o perussiivoustyö, mikä suoritetaan pääsääntöisesti koulun kesäloman aikana, tarkempi 

kuvaus on saatavana palvelunkuvauksessa  
 
Ylläpito- ja jaksoittainen siivous tehdään koulupäivinä iltapäivästä alkaen koulun päätyttyä n. klo. 
13.00 alkaen. Normaali siivousaika on n. 6 tuntia / koulupäivä (n. 190 / lukuvuosi). Koulujen loma-
aikoina (hiihtoloma) ei päivittäistä ylläpitosiivousta tarvita, jaksoittaisia työtehtäviä tehdään tarpeen 
mukaan.  
 
Perussiivous suoritetaan kesällä koulun loma-aikana, 1.6 – 31.7.2020, lukuun ottamatta aikoja jolloin 
kiinteistössä on muuta toimintaa. Näistä ilmoitetaan etukäteen mahdollisimman nopeasti.  
 

- 5.2.2020 -31.12.2020 välisellä ajalla: Hetan paloaseman henkilöstötilojen ylläpitosiivous- ja 
jaksoittaiset työt  

o siivottava pinta-ala on yhteensä 170 m2     
o ylläpitosiivous suoritetaan kerran viikossa  
o perussiivoustyö sovittuna ajankohtana kerran vuodessa 
o tarkemmat kuvaukset palvelunkuvauksessa  

 
Palvelun tarjoajalla on mahdollisuus tutustua tiloihin erikseen sovittavana ajankohtana ennen 
tarjouspyynnön jättämistä. Tilat käydään läpi ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön kanssa.    
 
Palvelun tilaaja hankkii puhdistusaineet ja – välineet sekä täydennettävät paperitarvikkeet, mitä ko. 
kiinteistöissä käytetään. Koulukeskuksen siivouskoneet ovat käytettävissä koulukeskuksessa, ne ovat 
myös tilaajan omassa käytössä muissa kunnan kiinteistöissä.  
 
Tarjous voidaan antaa erikseen kohteittain. 
 
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset vaaditaan hyväksytyltä tarjoukselta: 

- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

- kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin kaupparekisteriä vastaavat tiedot 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 

koskeva maksusuunnitelma on tehty 
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- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva sopimus on tehty 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 
 
Tarjous tulee olla kuukausihinnan mukaan, koskien koulukeskuksessa ylläpito- ja jaksottaista siivousta 
koulun lukukauden ajalta ja palolaitoksella koko vuoden ajalta. Perussiivouksista annetaan 
kokonaishinta kohteittain. Mahdollisista lisätöistä annetaan tuntihinta, lisätyöt on perusteltava 
tuntilistauksella ja lisätyön tilaaja on oltava näkyvillä. Hinnat ovat alv 0 %.  
Tarjous tulee antaa molemmista kohteista sisältäen sekä ylläpito- ja jaksoittaisen siivouksen, että 
perussiivouksen tarjouslomakkeella, mikä on liitteenä. 
 
Laskutus tehdään kohteittain kerran kuukaudessa. Laskuissa tulee näkyä hinta alv 0 % ja sis. alv 24 %. 
 
Tarjouksen on oltava voimassa 31.3.2020 saakka.  
 
Tarjoukset tulee toimittaa 3.1.2020 klo. 12.00 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen suljetussa 
kirjekuoressa, kuoreen tunnus ”Siivouspalvelutarjous 2020 koulukeskus” ja ”Siivouspalvelutarjous 
2020 Hetan palolaitos”. Ratkaisuperusteena on tarjouspyyntömateriaalissa kuvatun siivouspalvelun 
kokonaistaloudellisuus, vertailuperusteena 50 % hinta ja 50 % laadullisuus: siivousalan ammatillinen 
koulutus 35 % (laitoshuoltajan ammattitutkinto tai muu puhtausalan koulutus), alan työkokemus 15 
%. 
 
 
Tarjouksia, mitkä eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja tai tulee myöhästyneenä, ei hyväksytä.  
 
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 
 
Lisätietoja: Seija Keskitalo, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, puh:0407669858   
   


