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TARJOUSPYYNTÖ, SIIKAMARKKINOIDEN LOGISTIIKKA JA INFRASTRUKTUURI 
 

Hankinnan kuvaus 

 

Hailuodon kunta pyytää tarjousta Siikamarkkinoiden logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvien palve-

luiden eli kuljetuksen, esiintymislavan hankinnan, alueen rakentamisen ja purkamisen sekä tapah-

tumanaikaisen teknisen työn toteuttamisesta.  

 

Siikamarkkinat on Hailuodon perinteinen kalamarkkinatapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1991 

alkaen. Markkinoiden pitopaikka on Hailuodon Marjaniemi. Vuoden 2017 Siikamarkkinoita viete-

tään 14.-15.10. Tapahtumaan odotetaan kahden päivän aikana 3000 kävijää. 

 

Tarjousta pyydetään seuraavalla sivuilla eritellyistä tapahtumateknisistä kokonaisuuksista (kuljetus, 

alueen rakentaminen ja purkaminen, tekninen työ tapahtuman aikana sekä esiintymislava). Tarjous 

voidaan jakaa osiin, jolloin tarjouksen tekeminen logistiikan ja infrastruktuurin osatoteutuksesta on 

mahdollinen.  

 

Hankinnassa sovelletaan Hailuodon kunnan pienhankintojen menettelytapaohjetta. Tarjous on 

nähtävillä Hailuodon kunnan verkkosivulla. Tarjousten perusteella valitaan hinnaltaan edullisin tar-

jous. 

 

Hankintapäätöksen tekee kunnansihteeri Maarit Parrila. Tilaus tulee voimaan hankintapäätöksen 

saatua lainvoiman (viranhaltijapäätös; 14 pv nähtävillä olosta). 

 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

1  Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 

2  Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 

3  Tarjousten vertailu 

 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalli-

set edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

 

Tarjousten vertailussa suljetaan pois jos: 

 tarjous ei täytä sen muodolle asetettuja vaatimuksia 

 tarjouksessa ei ole vastattu tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin 

 tarjottu palvelu tai tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia 

 

Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertail-

laan esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. 

 

Hinnat tulee ilmoittaa euroissa ilman arvonlisäveroa. 
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Tarjous 

 

Tarjous annetaan tarjouspyynnön kohteena olevista logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvistä pal-

veluista, jotka on jaettu seuraaviin tapahtumateknisiin kokonaisuuksiin: 

 

Esiintymislava (A) 

Ulkokäyttöön sopivan, siirrettävän esiintymislavan (ns. rekkalavan tai muun vastaavan) tarjoa-

minen tapahtumakäyttöön sisältäen lavan tuomisen tapahtumapaikalle, käyttökuntoon saatta-

misen sekä pois kuljettamisen tapahtuman jälkeen. 

 

Kuljetus (B) 

Seuraavien tavaroiden nouto varastoista ja kuljetus Marjaniemeen ennen tapahtumaa sekä kul-

jetus takaisin varastoihin tapahtuman jälkeen. Välimatka tapahtumapaikalta varastoille on  

n. 10-15 km. 

- Hailuodon yrittäjäyhdistyksen ja 4 H – yhdistyksen telttojen nouto varastosta (yrittäjäyhdis-

tyksellä telttoja 2 kpl, koko n. 13 x 7 m, 4 H -yhdistyksellä 1 teltta, koko n. 4 x 6 m) 

- portaiden ja puhujapöntön nouto varastosta 

- roska-astioiden nouto kiinteistöhuollon varastoilta 

- lavan eteen tulevien penkkien nouto kotiseutumuseolta 

 

Alueen rakentaminen & purkaminen (C) 

- tapahtuma-alueen harjaus (alueen koko n. 2700 m2) 

- myyjäpaikkojen merkintä spraymaalilla (n. 30 paikkaa) 

- Hailuodon yrittäjäyhdistyksen (2 kpl, n. 13 x 7 m) ja 4 H – yhdistyksen (1 kpl, n. 4 x 6 m) 

telttojen kasaus ja painojen kiinnitys 

- sähköjen veto alueelle Kalahallin seinästä, jossa 63 A kolmivaihepistoke (n. 70 m) 

- äänentoistolaitteiden asennus ja toimivuuden tarkastus 

- portaiden kantaminen lavan eteen ja puhujapöntön kantaminen lavalle 

- pöytien kantaminen kalahallin varastosta yhteistelttaan (etäisyys n. 50 m; pöytiä n. 20 kpl) 

- markkinoiden päätyttyä kaiken purkaminen, pakkaaminen ja alueen siivous 

- tarjouksen tulee sisältää seuraavat Siikamarkkinoiden rakentamiseen liittyvät tarvikkeet: 

• 2x sähkönjakokeskus, 3-vaihejatkojohtoa 63 A noin 70 metriä 

• liikennemerkit: muu vaara sekä lisäkilpi: valmistaudu pysähtymään 

• lippusiimaa (n. 50 m), kartioita liikenteen ohjausta varten 

• telttojen painot (tarvitaan väh. 4 painoa / teltta á 200 kg; yht. 12 painoa) 

 

Tekninen työ tapahtuman aikana (D) 

- toimiminen aluevastaavana tapahtuman ajan (rakentaminen – tapahtuma – purku) hoitaen 

tapahtuman sujuvuuteen liittyviä tehtäviä (mm. sähkönjakeluun ja alueen siisteyteen liitty-

en) 

 

Mikäli annettu tarjous käsittää osakokonaisuuksia, tulee tarjouksessa selkeästi ilmaista, mitä koko-

naisuuksia annettu tarjous käsittää (esim. A+B+C tai B+C). Samalla tarjouksella voi antaa tarjouk-

sen erilaisista kokonaisuuksista (esim. A+B+C+D ja C+D ja B ja C). 



 
 

TARJOUSPYYNTÖ 28.6.2017 
 

 
 

Hailuodon kunta | Luovontie 176 | 90480 Hailuoto | +358 44 497 3500 | etunimi.sukunimi@hailuoto.fi | www.hailuoto.fi  

Sopimusehdot 

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja soveltuvilta osin. Tarjoajan 

omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen 

hylkäämiseen niissä mahdollisesti olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli tarjoaja 

ilmoittaa tarjouksessa käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on käytävä ilmi miltä osin niitä 

sovelletaan. Maksuehdoksi edellytetään verkkolaskutuksessa 21 päivää ja paperisessa laskutuk-

sessa 30 päivää. 

 

Tarjousten arviointi ja valintakriteerit 

Valintaperusteena on hinta kokonaisuutena logistiikan ja infrastruktuurin osalta (edullisin koko-

naisuus A+B+C+D). Mikäli annetuista tarjouksista ei pystytä muodostamaan ainoatakaan koko 

tarjouspyynnön sisältävää kokonaisuutta, voidaan puuttuvan osakokonaisuuden osalta siirtyä neu-

vottelumenettelyyn kaikkien tarjouksen jättäneiden kanssa. 

 

Hailuodon kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta sekä hylätä tar-

jouspyyntöä vastaamattomat ja puutteelliset tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomi-

oon. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, 

taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tulok-

sia hyödyntää, tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta osittain tai kokonaan. 

 

Tarjous on toimitettava sähköisesti pdf-tiedostona viimeistään 11.8.2017 klo 16.00 mennessä 

osoitteeseen tiedote@hailuoto.fi. 

 

Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään kaksi (2) kuukautta viimeisestä jättöpäivästä. 

 

Lisätietoja voi pyytää 21.7.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteesta  

annukka.oljymaki@hailuoto.fi.  Kysymyksiin on vastattu 28.7.2017 klo 16.00 mennessä Hailuodon 

kunnan kotisivulla tarjouspyyntöjulkaisun yhteydessä. 
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