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Tarjouspyyntö  
 
 
 
Päivämäärä: 3.2.2020 
 
Hankinta: Teuvan kunta pyytää tarjouksia alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen 
koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäi-
sen hoidon järjestämisestä. 
 
Eläinsuojelulain 15 § 
 
”Talteenotetut eläimet 
 
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen 
sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjes-
tämisestä. 
 
Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on 
oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. 
 
Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoi-
dosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, 
tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.” 
 
Hankinnan tilaaja/hankintayksikkö 
 

Teuvan kunta 
Rasintie 1 A, postiosoite PL 25 
64701 Teuva 
Y-tunnus: 0182734-1 
 

1. Hankintamenettely 
 

Kyseessä on EU:n kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.  
Palvelun tuottaja valitaan kokonaisedullisuuden perusteella. 
 
2. Tausta ja hankinnan sisältö 

 
Teuvan kunnalla on ollut tarhauspalvelusopimus Lintuharjun ratsutilan (Jorma Rantala, Ku-
rikka) kanssa vuodesta 1998 alkaen. Lintuharjun ratsutila on irtisanonut sopimuksen päätty-
mään viimeistään 21.4.2020. 

 
Teuvan kunta etsii uutta palveluntarjoajaa hoitamaan Teuvan kunnan tarhauspalvelua vii-
meistään 22.4.2020 alkaen. 
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Palvelun tulee sisältää 
- asianmukaiset säilytystilat eläinsuojelulain 15 §:ssä tarkoitetuille pieneläimille; 
- järjestyslain vastaisesti Teuvalla irrallaan tavattujen pieneläinten vastaanotto 

ja säilytys; 
- em. eläinten ruokkiminen ja muu hoito säilytysajan, mukaan lukien tarpeelli-

sen eläinlääkintäavun järjestäminen; 
- em. eläinten luovutus niitä noutamaan tulleille omistajille; 
- niitten eläinten, joille ei ole löytynyt omistajaa, tai joita ei ole saatu sijoitetuksi 

muihin talouksiin, lopettaminen ja hautaaminen säilytysajan jälkeen; 
- tuoduista eläimistä luettelon pitäminen; 
- tuoduista eläimistä ilmoittaminen poliisille;  
- hoidetuista eläimistä ja niiden noutokustannuksista luettelon pitäminen, luet-

telo esitetään Teuvan kunnalle vuosittain. 
 

Koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten mahdol-
lisen luovutuksen joko omistajille tai toisiin talouksiin saa tarhaaja suorittaa parhaaksi kat-
somallaan tavalla. Eläimet luovutetaan omistajilleen vain päätettyjä maksuja vastaan. 
 
Mikäli eläin joudutaan lopettamaan erityistoimenpitein, esim. eläinlääkärin toimesta, siitä 
aiheutuvat kulut maksaa tarhauspalvelun ostaja eli Teuvan kunta. 
 
Tarhaaja sitoutuu huolehtimaan, että tarha ja sen toiminta täyttävät eläinsuojelulain sekä 
maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassa olevat määräykset. 

 
 

3. Hinnoittelu 
 

Tarjousten tulee sisältää tiedot seuraavista kustannuseristä: 
- vuosittainen tarhan ylläpitomaksu eli ns. vuosimaksu; 
- irtokoiran päiväkorvaus, jonka Teuvan kunta suorittaa enintään 15 vuorokau-

den ajalta; 
- kissan tai muun vastaavan pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen päivä-

korvaus, jonka Teuvan kunta suorittaa enintään 15 vuorokauden ajalta; 
- eläinten noudon kilometrikorvaus. 
 

4. Tarjousaika, tarjouksen toimittaminen, voimassaolo, toimitus- ja maksuehto 
 
- Sitovat tarjoukset liitteineen on oltava perillä Teuvan kunnassa viimeistään 

9.3.2020 klo 15.00. Tarjoukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kun-
ta@teuva.fi 

- Sähköpostiin viite ”Löytöeläinpalvelu.” 
- Tarjoukset jätetään PDF- tai word (.doc) – muodossa. Tarjouksia tai niiden liitteitä 

ei palauteta. 
- Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa jättöpäivästä 30.6.2020 saakka. 
- Ehdokkaan soveltuvuutta koskevat vaatimukset: lakisääteiset verot ja eläkevakuu-

tukset tulee olla hoidettuja. Tarjouskilpailun voittajan tulee toimittaa (pyydettäessä) 
niistä todistukset. 

- Valitun toimittajan kanssa laaditaan sopimus, joka on voimassa allekirjoituspäivä-
määrästä alkaen.  

- Teuvan kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.  
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- Tarjouksessa tulee ilmoittaa yrityksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen (osoite, pu-
helin ja sähköposti). 

- Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
- Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Vaihtoehtoisten 

tarjousten jättäminen ei ole sallittua.  
- Tarjoaja ei voi täydentää tarjoustaan määräajan jälkeen, mutta Teuvan kunta voi 

pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan tai tiedustella lisätietoja. Tarjoajan on 
toimitettava pyydetyt lisätiedot määräajassa.  

- Maksuehto: 14 pv netto 
 

5. Tarjousten käsittely 
 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: 
- Tarjouksen kelpoisuuden tarkistaminen 
- Tarjousten arviointi  
- Päätösehdotuksen laadinta  
- Päätös valinnasta 31.3.2020 mennessä 

 
6. Muut ehdot/oikeudet 

 
Hankinnasta tehty hankintapäätös ei ole vielä sopimus, vaan valitun tarjoajan kanssa 
laaditaan erikseen kirjallinen hankintasopimus. 
 
Asiakirjojen julkisuus 
 
Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia Teuvan kunnan tarjouspyyntöä koskevan päätök-
sentekoprosessin ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Tarjoajaa pyydetään laatimaan tarjous siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalai-
suuksia. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalai-
suuden luonteinen ja salassa pidettävä, tulee tämä selkeästi mainita erikseen niillä tar-
jouksen sivuilla.  
 
 
 
Teuvalla, 3.2.2020 
 
TEUVAN KUNNANHALLITUS 
 
 
Veli Nummela  Pia Valtonen  
kunnanjohtaja  vt. hallintojohtaja 
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