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TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN SIIRROISTA 
 
 

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjoustanne latukoneen siir-
roista traktori+lavetti yhdistelmällä tai vastaavalla vuosina 2023, 2024 ja 
2025. 
 
Teuvan kunnan omistamalla latukoneella hoidetaan Parran ja Pappilan-
kankaan latuverkostoa. Erikseen sovittaessa latuja voidaan ajaa muissa-
kin koneella ajoon soveltuvissa paikoissa.  
 
Latukoneen (Pisten Bully 100) mitat ovat seuraavat: 
Pituus: 8850 mm 
Korkeus: 2620 mm 
Telojen ulkoreunojen leveys: 2480 mm 
Koneen suurin leveys (levitykset ja lipat sisääntaitettuna): 3310 mm 
Koneen suurin leveys (levitykset ja lipat ulostaitettuna): 4200 mm 
Paino: noin 5000 kg 
 
Latukoneen halli sijaitsee Parrassa (os. Parrantie 31). Vallitsevat sääolo-
suhteet vaikuttavat merkittävästi koneen siirtomääriin. Urakoitsijalla tulee 
olla siirtovalmius marraskuu-huhtikuu välillä maanantaista sunnuntaihin. 
Siirroista pystytään sopimaan etukäteen latukoneen kuljettajien kanssa 
sääennusteiden mukaan. Pääosin siirrot tapahtuvat Parra Pappilankan-
gas välillä. 
 
Tarjoajan tulee kouluttautua latukoneen kuljettajien opastuksella koneen 
käyttöön siten, että tarjoaja voi ajaa koneen omatoimisesti koneensa kyy-
tiin ja pois. 
 
Tarjoajalle maksetaan lisäksi siirtojen määrästä riippumatonta varallaolo-
korvausta marraskuu-huhtikuu väliseltä ajalta tarjotun hinnan mukaisesti. 
 
Tarjoaja vastaa kuljetuksen lainmukaisuudesta kaikilta osin. 
 

 
Hankintamenettely 
 
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus 
julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi, paikallislehti Tejukassa ja lä-
hetetään suoraan alueen tunnetuille urakoitsijoille. Hankinnan arvo ei 
ylitä kynnysarvoja. 

http://www.teuva.fi/


 
Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää 
 
Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti. Vaihtoehtotarjouksia ei 
hyväksytä. Tarjous tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laa-
dittuna. 
 
Osatarjouksia ei huomioida.  

 
Tarjoukseen tulee sisältyä kaikki mahdolliset välineet, tarvikkeet ja kor-
vaukset. Mitään erikseen laskutettavia kuluja ei hyväksytä. 

 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 
 
Tarjoajan kelpoisuus  

 
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuulain vel-
vollisuudet, joko toimittamalla Luotettava Kumppani-raportti tai vaihtoeh-
toisesti seuraavat selvitykset: 
selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta 
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 
- kaupparekisteriote 
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 
siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskevat maksusopimukset on tehty 
- selvitys tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta 
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työnte-
kijöitä 
- selvitys työterveyshuollosta. 
 
Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tar-
kastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen te-
koa ja eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. 

 
Tarjousten voimassaolo 
 
Tarjousten tulee olla voimassa 2 kuukautta.  
 
Valintaperusteet 

 
Halvin vertailuhinta. Vertailuhinta lasketaan siten, että siihen kuuluu 10 
tuntia kuljetusta, 5 tuntia odotusta ja puolet (50 %) talvikauden varalla-
olohinnasta.   

 
Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous tulee antaa liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen 6.2.2023 
klo 10.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: hankinnat@teuva.fi. 
Sähköpostin otsikkoon merkintä ”latukoneen siirrot”.  

 
 
 
 

mailto:hankinnat@teuva.fi


Lisätietoja 
 

Lisätietoja antaa maanrakennusmestari Anna-Kaisa Riskula, puh. 
040 641 8125, anna-kaisa.riskula@teuva.fi.  
 
Mahdolliset kysymykset tulee esittää 31.1.2023 mennessä. Kysymykset 
ja vastaukset niihin julkaistaan Teuvan kunnan internetsivuilla 1.2.2023 
klo 15 mennessä. Ainoastaan Teuvan kunnan internetsivuilla julkaistut 
lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 
 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa huomioineensa mah-
dolliset kysymykset, vastaukset ja muut mahdolliset täsmennykset. 
 
Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat tarjouspyyntö-
asiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista 
ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana. 
 
Tilaajan suullisesti antamat selvitykset ja ilmoitukset eivät ole tilaajaa tai 
tarjoajaa sitovia. 
 
 
 
Teuvalla 24.1.2023 
 
 
 
Anna-Kaisa Riskula 
maanrakennusmestari 
Teuvan kunta 

 
    
 
 
 
 
 
LIITE  tarjouslomake 
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