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Tarjouspyyntö 
Maanrakennuspaketti  
 
Hankintaa koskevat yhteystiedot: 
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö 
Yhteyshenkilö: Leila Roininen / 28.6.2021 alkaen -> Kaj-Erik Grandell  
Puhelin: 0400 959 179 / 040 7662134 
Sähköpostiosoite: leila.roininen@vaasa.fi / kaj-erik.grandell@vaasa.fi  
 
Hankinnan taustaa ja hankinnan tavoitteet 
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö pyytää tarjouksia useasta eri tuotteesta viherrakentamiseen liittyen 
yhtenä kokonaisena hankintapakettikokonaisuutena. 
Tarjouksia pyydetään 375 kg painoisesta diesel-käyttöisestä Wacker (tai vastaava) maantiivistimestä, 
pienemmästä 70-120 kg painoisesta bensakäyttöisestä maantiivistimestä, Topcon (tai vastaava) 
tasolaserista kaikkine lisäosineen (automaattinen korkeustason valvontatoiminto), Festool (tai vastaava) 
upotussahasta (sis. ohjainkisko) ja ISO 668 standardin mukaisesta 6 metrin pituisesta DC-merikontista. 
Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tuotteesta.  
 
Hankintamenettely 
Hankinta on hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, jonka kilpailuttamisessa 
käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla osoitteesta 
https://www.vaasa.fi/palvelut/avoimet-tarjouspyynnot  
 
Osatarjoukset hyväksytään 
Kyllä  
 
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään 
Ei 
 
Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset 
Jättäessään tarjouksen tähän tarjouspyyntöön, sitoutuu tarjoaja siihen, että Tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset ja todistukset tarkistetaan valitulta / valituilta toimittajilta ennen tilauksen / sopimuksen 
tekemistä. Mikäli tarjoaja ei ole rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, tulee valittujen toimittajien 
toimittaa seuraavat selvitykset ja todistukset (max 3 kk vanhoja): 
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 Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 Kaupparekisteriote. 
 Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama 
selvitys verovelan määrästä. 
 

Hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset 
Merikontti:  
-ISO 668 standardin mukainen malli, pituus 6 metriä, leveys 2,45 metriä, korkeus 2,60 metriä 
-DC-merikontti eli vain kuivatavaraa kuljettanut 
-Kunto uudenveroinen, kerran merimatkan käynyt 
-Kontti on tullattu Suomeen käytettäväksi, tai vähintään tullausmaksu eroteltuna hintatiedoissa 
-Kontin sähköistys ja muut lisävarusteet eduksi, esim. valmiiksi eristetty 
 
Tasolaser, Topcon tai vastaava: 
-Tasolaser pystyy itse tasoittamaan itsensä +/- 5 asteen kulmalla 
-Laserin luoman toimintasäteen ympyrän halkaisija yli 100 metriä 
-Laserin tarkkuus +/- 25 kaarisekuntia toimintasäteen matkalla 
-Laserille kolmijalka-ständi ja kantolaukku 
-Ylimääräinen akku  
-Pölyn ja vesiroiskeen kestävä 
-Toimii myös pikkupakkasella -10 celsius 
-Tasolaser havainnoi myös yli 10 metrin korkeuseron pisteitä 
- Paketin tulee sisältää kaikki jalustat, latat ym tarpeelliset lisätarvikkeet ja kantolaukun 
 
Upotussaha, Festool TS 55 tai vastaava: 
-Kulmasäätö joka mahdollistaa -1…46 asteen ali- tai ylikulman. 
-Ohjainkisko 
-Tarkka syvyys säätö, joka mahdollistaa leikkaamisen myös ei leikkaamiseen soveltuvan materiaalin päällä. 
-Ottoteho yli 1000 W 
-Sahaus syvyys +50 millimetriä 
-Soveltuva sekä kovapuun ja MDF:n sekä myös alumiinin ja muovin leikkuuseen, mahdollisesti esimerkiksi 
vaihdettavalla sirkkelinterällä 
-Saha helppo asettaa uudelleen jo tehtyyn leikkuusaumaan 
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Maantiivistin, Wacker 375kg tai vastaava: 
-Paino n. 375 kg 
-Keskipakovoima noin 30 kN 
-Pohjalevyn leveys 450-600 millimetriä 
-Moottorille vahva suojakehikko, jossa nostolenkki 
-Suuntaa vaihtava 
-Moottorin koko noin 5,5 kW 
-Sähköstartti 
 
Maantiivistin, pienempi: 
-Paino 70-120 kg 
-Keskipakovoima yli 10 kN 
-Pohjalevyn leveys noin 400 millimetriä 
-Moottorille suojakehikko, jossa nostolenkki 
-Moottorin koko noin 3 kW 
 
Hinta ja muut kaupalliset ehdot 
Hinnat on ilmoitettava netto € (alv 0 %) pyydetyssä yksikössä. 
 
Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tavaran toimittamisesta aiheutuvat kulut. Näitä ovat mm. matka- 
ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat 
toimittajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. 
Hintavaraumia ei hyväksytä. 
 
Toimitusehto: 
Toimitettuna perille tilaajan osoittamaan paikkaan, toimitus myyjän lukuun vakuutettuna 
 
Laskutus ja maksuehto:  
Toimittaja laskuttaa tilaajaa ensisijaisesti verkkolaskulla. Vaasan kaupungin verkkolaskujen operaattorina 
toimii CGI, ja laskujen formaattina on Finvoice. 
 
Laskutus hyväksytystä toimituksesta. 
 
Laskutettava yksikkö on ehdottomasti mainittava laskulla, ja jos mahdollista myös tilaajan nimi.. Huom! 
Toimitusosoite on aina eri kuin laskutusosoite. Vaasan kaupungin laskutusosoitteet: 
https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/ota-yhteytta/laskutus-ja-maksaminen/vaasan-
kaupungin-laskutusosoitteet/  
 



 Tarjouspyyntö 17.6.2021 

 
Viheralueyksikkö – Grönområdesenheten 
Rantamaantie 5 | Strandvägen 5 
65350 Vaasa | Vasa 
Puh • Tfn +358 (0)6 325 1111 
etunimi.sukunimi@vaasa.fi 

Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Jos toimittaja 
laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun 
saapumisesta. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen. 
 
Laskujen tulee kaikilta osin vastata arvonlisäverolain (1501/1993) asettamia vaatimuksia, erillisiä laskutus- 
tms. lisiä ei hyväksytä. 
 
Muut ehdot 
Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä. 
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta, mikäli siihen on 
hankintasäännösten mukaisesti perusteltu syy. 
 
Jättäessään tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy kaikki tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja 
vaatimukset. 
 
Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan soveltuvin osin julkisten hankintojen JYSE 2014 Tavarat -ehtoja. 
 
Tarjouksen sisältö 
Tarjouksen tulee sisältää: 
 

 Tiedot tarjoajasta: Tarjoajan nimi, y-tunnus sekä tarjouksen yhteyshenkilö 
 Sähköpostiosoite hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten (laki sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa 13/2003) 
 Tuotteiden hinnat eroteltuna 
 Tuotteiden valmistajien tuote-esitteet 
 Toimitusajat tilauksesta 

 
Tarjousasiakirjojen julkisuus 
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä salassa pidettävää tietoa. Jos tarjoajan mielestä 
jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan esitettävä nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka 
ylälaitaan tulee merkitä teksti "SALAINEN". 
 
Asianosaisella on kuitenkin aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta 
tarjousten vertailussa käytetystä tekijästä. 
 
 
 



 Tarjouspyyntö 17.6.2021 

 
Viheralueyksikkö – Grönområdesenheten 
Rantamaantie 5 | Strandvägen 5 
65350 Vaasa | Vasa 
Puh • Tfn +358 (0)6 325 1111 
etunimi.sukunimi@vaasa.fi 

Tarjousten käsittely 
Määräajan sisällä saapuneet tarjoukset käsitellään siten, että ennen tarjousten vertailua tarkistetaan 
tarjoajien soveltuvuus sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.  
 
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarkempina arviointikriteereinä ovat 
tuotteittain seuraavat (ilmoitettu tärkeysjärjestyksessä): 

 Kokonaishinta 
 Tuotteiden laatutekijät vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin 
 Tuotteiden arvioitu elinkaari 

 
Sopimusmenettely 
Päätöksen hankinnasta tekee Vaasan kaupungin toimivaltainen viranomainen. Sähköinen tiedoksianto 
päätöksestä lähetetään tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Päätös tulee tilaajaa sitovaksi vasta kirjallisella tilauksella tai sopimuksen allekirjoituksilla. 
 
Tarjouksen jättäminen 
Sitovat tarjoukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@vaasa.fi 30.6.2021 klo 12:00 
mennessä. Tarjoaja vastaa itse siitä, että tarjous on perillä määräajan puitteissa. Myöhässä saapuneita 
tarjouksia ei voida huomioida. 
 
Lisätiedot 
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset lisätiedustelut on esitettävä 22.6.2021 klo 12:00 mennessä osoitteella 
leila.roininen@vaasa.fi. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin sekä muut mahdolliset tarkennukset 
tarjouspyyntöön julkaistaan viimeistään neljä päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista 
osoitteessa:  https://www.vaasa.fi/palvelut/avoimet-tarjouspyynnot 
Jättäessään tarjouksen tarjoaja sitoutuu siihen, että se on huomioinut mahdolliset lisätiedot tarjouksessaan 
sitovana osana tarjouspyyntöä. 
 
Allekirjoitus 
Vaasassa 17.6.2021 
 
Vaasan kaupunki 
 
_________________ 
Jukka Talvi 
Kuntatekniikan johtaja 
 


