
Enontekiön Kehitys Oy 
Ounastie 165 
99400 Enontekiö 
 

 
TARJOUSPYYNTÖ SUUNNITTELUTYÖSTÄ  
 

Enontekiön Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Enontekiön Kehitys Oy:n omistaman 

kiinteistön pyörätuoliluiskien/pyörätuolisiltojen suunnittelutyöstä. 

 

1. Tarjouspyyntö  

Enontekiön Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Hetan teollisuushalli 1 ja 2 

pyörätuoliluiskien suunnittelutyöstä. Suunnittelutyö pitää sisällään kiinteistöön 

kokonaisuutena sopivien pyörätuoliluiskien suunnittelun olemassa olevien portaiden 

yhteyteen. 

 

Luiska täytyy olla lain, asetusten ja kunnan rakennusmääräyksen mukainen.  Luiskan 

pinnan pitää olla kova, tasainen ja luistamaton sekä talvikäytettävä kattamattomana. 

Kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. 

Piirustuksia tulee pystyä käyttämään liitteenä toimenpideilmoituksessa sekä niissä 

tulee olla porras/tilakohtaiset piirustukset luiskista. Piirustusten perusteella 

mahdollisen tulevan rakennusurakoitsijan pitää pystyä hankkimaan/rakentamaan 

pyörätuoliluiska porras/tilakohtaisesti. 

Suunnitelma tulee tehdä järkevällä tavalla kustannustehokkaaksi ja siten, että 

rakentamisen toteutus voidaan suorittaa vaiheittain tarpeen mukaan. Suunnitelmasta 

tulee käydä ilmi arviot tarvittavista materiaaleista, niiden määristä ja 

hankintakustannuksista. 

 

Tarjouspyyntö ei sisällä varsinaista rakentamista. 

 

2. Ilmoitus ja hankintamenettely  

Hankinta on kansalliset kynnysarvot alittava ns. pienhankinta, eikä hankintaan 

sovelleta lakia julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. Tarjouksia ei voi muuttaa niiden 

jättämisen jälkeen. Hankinta tapahtuu tarjouskilpailun perusteella. Ennen parhaan 

tarjouksen valintaa selvitetään, että tarjoajien kelpoisuusehdot täyttyvät (Voimassa 

olevat rekisteröinnit Kaupparekisteristä ja Veroviranomaisen julkista rekistereistä). 

Tällöin voidaan edellyttää, että tarjoaja esittää lisäselvityksiä tarjouksen pyytäjälle 

soveltuvin osin. Yhteishinnaltaan edullisin tarjous valitaan muutoin kriteerit 

täyttävistä tarjouksista. 

Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä 

tarjouksista. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kilpailuun osallistuneille kirjallisesti.  



Tarjoajan ja tarjouksen ja tarjouksen kelpoisuus sekä tarjousten vertailu  

Tarjousten käsittely  

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:  

- Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

- Tarjousten edullisuuden vertailu  

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi  

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää 

tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen 

vaatimusten mukaisesti.  

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

Tarjouksen tulee vastata tässä tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia.  

Tarjousten edullisuuden vertailu  

Hankintapäätös perustuu tarjouksen edullisuuteen hankintaa koskevien tarjousten 

perusteella.  

Enontekiön Kehitys Oy pidättää itsellään oikeuden olla toteuttamatta hankintaa, 

mikäli tarjoukset eivät vastaa yleistä vallitsevaa vaatimus- ja kustannustasoa. 

 

3. Alihankinta ja hankinnan jakaminen  

Tarjouksessa on ilmoitettava toimittajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat. 

Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. 

Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palvelun tuottajaa. Osatarjouksia ei 

oteta huomioon ja hankintaa ei jaeta.  

 

4. Toteutusaikataulu  

Suunnittelutyö on valmis 31.1.2019 mennessä. 

 

5. Hinnoittelu  

Tarjoajan tulee ilmoittaa suunnittelutyön hinta sekä arvio materiaalikuluista 

eriteltynä. Tarjottu hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana.  

 

6. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset  

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen seuraavat selvitykset:  



- Tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä, 

arvonlisäverovelvollisuudesta sekä  Y-tunnus. Nämä tiedot on tulostettavissa www -

sivulta: www.ytj.fi  

 

7. Tarjousasiakirjojen julkisuus  

Tarjoajalla on oikeus saada oikeussuojatarpeensa kannalta tarpeellinen tieto 

hankinta-asiakirjoista kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan 

tietojen saantioikeutta toisen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa 

pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää mielellään erillisellä liitteellä ja niihin on 

selkeästi merkittävä teksti SALAINEN. Voittaneen tarjouksen hinta ei kuitenkaan ole 

liike- tai ammattisalaisuus.  

 

8. Tarjouksen hylkäämisperusteet  

Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön ja sen sisällön mukainen ja tarjoukseen on 

liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset ja liitteet. Tilaajan velvollisuutena on hylätä 

tarjouspyyntöä ja tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset.  

 

9. Sopimukset  

Hankintapäätös tai muu vastaava vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama 

tarjouksen ehdoton hyväksyminen. Hankinnasta tehdään erikseen kirjallinen sopimus 

Enontekiön Kehitys Oy:n ja valitun palveluntuottajan kesken. Osapuolten välille 

syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta sopimuksen allekirjoittamisella. 

Sopimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun hankintapäätös on saavuttanut lainvoiman.  

 

10. Sopimusehdot  

Sopimus tehdään olemassa olevien asiakirjojen perusteella ja niiden 

ensisijaisuusjärjestys on seuraava:  

1. Sopimus  

2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen  

3. Tarjous  

 

11. Tarjouksen jättäminen  

Sitova tarjous on toimitettava kirjallisesti viimeistään 29.11. mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen: sirpa.mannela@enontekio.fi. Hankintapäätös tehdään 5.12. mennessä. 

Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.  

Sähköpostiin saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita.  

mailto:sirpa.mannela@enontekio.fi


Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2018 saakka. Tarjoukset ovat sitovia, kunnes 

jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu sopimus palvelun hankkimisesta.  

Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot (puhelin ja 

sähköpostiosoite) tulee mainita tarjouksessa.  

Sähköpostin otsikkokenttään merkintä: ”Tarjous”  

 

12. Lisätiedot ja tiedusteluihin vastaaminen  

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset voi esittää  

sähköpostitse osoitteeseen hannu.autto@enontekio.fi tai puhelimitse numeroon: 

0400-132798 (Hannu Autto) 

Enontekiöllä 15.11.2018  

 

Hannu Autto 

toimitusjohtaja  

Enontekiön Kehitys Oy 

mailto:hannu.autto@enontekio.fi

