
 

ORIMATTILAN KAUPUNKI 

TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA  
 

Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjoustanne liikuntapalveluille kertaostona hankitta-

vasta kunnossapitotraktorista. Konetta tullaan käyttämään pääasiassa liikunta-alueiden ja olosuhtei-

den, kuten jääkenttien, urheilukenttien ja nurmialueiden sekä muissa huoltotöissä.  

 

Tarjouskilpailu suoritetaan avoimena menettelynä. Hankinta on kansallinen tavarahankinta, joka 

ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.  

 

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjouspyynnöstä ilmenevien muiden vaatimusten lisäksi:  

 takuuaika ja takuuehdot  

 takuuseen sisältyvät huoltotyöt  

 koneen huolto-organisaatio Suomessa, sekä lähin huoltopiste Orimattilassa  

 tarjouksen hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Hintaan tulee sisältyä traktorin käyttö- ja 

huoltokoulutus sekä käyttöohje ja huolto-ohjekirja suomenkielisenä.  

 

Hankinnasta on ilmoitettu  

 kansallisessa ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi  

 Orimattilan kaupungin www.sivuilla www.orimattila.fi 

 

Uudelle traktorille asetamme alla mainitut ehdottomat perus- ja lisälaitevaatimukset. Tarjoukset, 

jotka eivät täytä alla mainittuja vaatimuksia hylätään.  

 

Ehdottomat perus- ja lisälaitevaatimukset:  
 

Vuosimalli   2016 

 

Painoluokka   yli 4000 kg (peruskone)  

 

Muita tietoja   teho 95–120 hv  

  moottori min 3 – sylinterinen  

  4- veto  

  automaattinen tasauspyörästön lukitus  

 

Vaihteisto   sähköhydraulinen suunnanvaihdin  

  ryömintävaihteisto  

  pikavaihteet väh. 3/alue  

  voimanotto 540E+540  

  turbiinikytkin tai vastaava  

 

Hydrauliikka  min. 70 l/min  

  min. 4 – ulostulo hydrauliikkalohkoa takana ja edessä 

  ohjaamosta hallittava virtauksennopeussäätö  

  öljyn vapaa paluu liitännät letkusta, ei traktorin takalohkolta  
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Etukuormaaja  traktorin tehoon ja painoon soveltuva nosto teho väh. 1500 kg max  

  korkeuteen  

  sähköinen etukuormaimen ohjain  

  vakaaja  

  heilahduksenvaimennin  

  hydrauliikkaliitännät alueaura- ja harjalaitteille  

  ohjaamosta ohjattava työlaitteiden lukitus varustelevy euro/ VILA  

  auraustuet  

 

Hytti   radio  

  takalasin pyyhin/pesulaite,  

  ilmastointi,  

  työvalot eteen/taakse,  

  turvavyö.  

  apukuljettajan istuin  

  kattoluukku  

  ilmajousitettu istuin  

  jousitettu ohjaamo 

 

RENKAAT   palarenkaat eteen ja taakse  

 

LISÄVARUSTEET  moottori lohkolämmittimellä + sisätilalämmitin  

  lokasuojat eteen asennettuna,  

  lisähydrauliikka-asennusvalmius lisälaitteille  

  pikakourat nostolaitteissa + vapautusvaijerit  

  pohjapanssarointi  

  vetovarren kaltevuuden säätö  

  raitisilmasuodatin  

  alalämmityslaite  

  kattovilkku  

  automaattinen peruutusvalo  

  sammutin 2kg  

  hydraulinen vetokoukun lukitus  

  puskutuki edessä 

  takarenkaiden lisäpainot, min 150 kg/puoli 

 

KOEAJOMAHDOLLISUUS  
 

Kunnossapitotraktorin tarjoajan on pyydettäessä järjestettävä tarjottua konetta vastaavan koneen 

koeajomahdollisuus erikseen sovittavassa paikassa 12.1.2016 mennessä. Kaupunki ei vastaa koe-

käytössä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.  
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TARJOUSTEN VERTAILU  
 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, jossa  

1) hankintahinnan osuus on 50 %  

2) laatu 20 %, joka muodostuu  

 takuuaika  

 arvioidut käyttökustannukset  

 huolto-organisaatio- ja varaosatoimitus - koneen ominaisuudet  

3) kuljettajien henkilökohtainen arvio koneen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen  

on 30 %.  

 

Osuudet yhteensä 100 % (100 pistettä).  

 

TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  
 

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä 

toimitettava soveltuvuuden todentamiseksi tarjouksen liitteenä ko. asiakirjat ja/ tai selvitykset:  

 

1) Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekis-

teröitymistä  

 toimitettava kaupparekisteriote  

 

2) Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta  

 toimitettava todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjeste-

lyistä  

 toimitettava työeläkekassan, vakuutusyhtiön/-öiden todistukset lakisääteisten vakuutusmak-

sujen suorittamisesta  

 

3) Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus  

 toimitettava vakuutusyhtiön/ vakuutusyhtiöiden todistukset toiminnan vastuuvakuutuksen 

voimassaolosta  

 yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalla on oltava voimassaoleva yrittäjien eläkelain 

mukainen YEL- vakuutus  

 

Todistukset/ selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempia tarjouksen jättöpäivästä 

laskettuna. Mainittujen soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois 

tarjouskilpailusta hankintalain 53 ja 54 §:ien mukaisin poissulkuperustein.  

 

TOIMITUSAIKA  
 

Toimitus sopimuksen mukaan. Tarjouksessa ilmoitettava toimitusaika tilauksesta  

 

TOIMITUSOSOITE  
 

Orimattilan keskusurheilukenttä, Urheilutie 15, 16300 Orimattila 
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TOIMITUSEHTO  
 

Vapaasti perillä rekisteröitynä tai sopimuksen mukaan. 

 

TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA  
 

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2016 asti.  

 

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN  
 

Tarjoukset on toimitettava liitteineen suljetussa kirjekuoressa tiistaihin 19.1.2016 klo 12.00 men-

nessä osoitteeseen:  

 

Orimattilan kaupunki  

Liikuntapalvelut  

Pappilantie 2 

16300 ORIMATTILA 

 

Tarjoukseen ja kuoreen tulee merkitä tarjoajan nimi ja teksti: ”Tarjous kunnossapitotraktori”  

 

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään avaamattomina. Määräaikana saapuneet tarjoukset 

avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen.  

 

Tarjoajien ja tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa:  

1) Tarjoajan soveltuvuuden arviointi  

2) Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen  

3) Tarjousten vertailu  

 

LISÄTIETOJA HANKINNASTA  
 

Lisätietopyynnöt/ -kyselyt on esitettävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen teemu.makipaakka-

nen@orimattila.fi viimeistään 12.1.2016 klo 12 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin vastataan kai-

kille yhteisesti tarjoajien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.  

 

KESKEISET SOPIMUSEHDOT JA HANKINTAPÄÄTÖS  
 

Valitun kunnossapitotraktorin toimittajan kanssa tehdään erikseen hankintapäätöksen jälkeen kirjal-

linen sopimus vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, 

kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan. Puutteellinen tarjouspyyntö voi-

daan hylätä ja ostaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta.  

 

Orimattilassa 10.12.2015  

 

 

Teemu Mäkipaakkanen 

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 

Puh. 050 587 0733  
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TARJOUSLOMAKE      LIITE 1  

Tarjouslomake tulee liittää tarjoukseen jokaisesta tarjotusta koneesta erikseen.  

 

Yrityksen tiedot:  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________  

  

Sähköposti osoite, jonne päätös hankinnasta lähetetään:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Traktorin merkki ja malli  ______________________________________________________ 

 

Vuosimalli ______  Paino peruskone ________kg  

Teho ______hv  Sylinterien lukumäärä ________kpl  

Korkeus ______  

yliviivaa tarpeeton lisätietoja voi merkitä asian kohdalle  
 

On / Ei 4- veto  

On / Ei automaattinen tasauspyörästön lukitus  

 

Vaihteisto  

 

On / Ei sähköhydraulinen suunnanvaihdin  

On / Ei ryömintävaihteisto  

On / Ei pikavaihteet väh. 3/alue  

On / Ei voimanotto 540E+540  

On / Ei turbiinikytkin tai vastaava  

 

Hydrauliikka  

 

On / Ei hydrauliikka vähintään 70 l/min ___________l /,min  

On / Ei vähintään 4. ulostulo hydrauliikkalohkoa takana ja edessä 

On / Ei ohjaamosta hallittava virtauksennopeussäätö  

On / Ei öljyn vapaa paluu liitännät letkusta, ei traktorin takalohkolta  

 

Etukuormaaja  

 

On / Ei etukuormaaja traktorin tehoon ja painoon soveltuva nosto teho väh 1500 kg max korkeuteen  

On / Ei sähköinen etukuormaimen ohjain  

On / Ei vakaaja  

On / Ei heilahduksenvaimennin  

On / Ei hydrauliikkaliitännät alueaura- ja harjalaitteille  

On / Ei ohjaamosta ohjattava työlaitteiden lukitus On / Ei varustelevy VILA / Euro  

On / Ei auraustuet  
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HYTTI  

 

On / Ei radio  

On / Ei takalasin pyyhin/pesulaite,  

On / Ei ilmastointi,  

On / Ei työvalot eteen/taakse,  

On / Ei turvavyö.  

On / Ei apukuljettajan istuin  

On / Ei kattoluukku  

On / Ei ilmajousitettu istuin  

On / Ei jousitettu hytti  

 

RENKAAT  

On / Ei Palarenkaat eteen ja taakse  

 

LISÄVARUSTEET  

 

On / Ei moottori lohkolämmittimellä + sisätilalämmitin  

On / Ei lokasuojat eteen asennettuna,  

On / Ei lisähydrauliikka-asennusvalmius lisälaitteille  

On / Ei pikakourat nostolaitteissa + vapautusvaijerit  

On / Ei pohjapanssarointi  

On / Ei vetovarren kaltevuuden säätö  

On / Ei raitisilmasuodatin  

On / Ei alalämmityslaite  

On / Ei kattovilkku  

On / Ei automaattinen peruutusvalo  

On / Ei sammutin 2kg  

On / Ei hydraulinen vetokoukun lukitus  

On / Ei puskutuki edessä  

On / Ei takarenkaiden lisäpaino, min 150 kg/puoli  

 

 

TARJOUKSEN HINTA ________________ €( alv 0 %)  

 

 

Päiväys  

 

__ / __ 2016  

 

 

_____________________________  

Allekirjoitus ja nimen selvennys 


