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HAILUODON YKSITYISTEIDEN TIEISÄNNÖINTI 

 

Hailuodon kunnan Elinvoimainen Saari palvelualueen tekniset palvelut 

pyytää tarjoustanne Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien yksityisteiden 

tieisännöinnistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 

Hailuodon kunta toimii hankkeessa tiehoitokuntien valtuuttamana 

kilpailuttajana. Hailuodon kunta ei tule tekemään minkäänlaisia sopimuksia 

tarjoajien kanssa, vaan mahdolliset sopimukset tehdään 

kokonaisedullisimman tarjouksen jättäneen ja tiehoitokuntien kesken heidän 

keskenään neuvotteleman sopimusmallin ja sopimussisällön mukaisesti. 

 

Hankintayksikkö (=kilpailuttaja)     

Vastuuhenkilöt: 

  Hailuodon kunta  Markku Maikkola 

  Tekniset palvelut  Tekninen johtaja 

  Luovontie 176  p. 044-4973 510 

  90480 Hailuoto  markku.maikkola@hailuoto.fi 

 

     Sami Kauppila 

     Kiinteistöpäällikkö 

     p. 040-6835 750 

     sami.kauppila@hailuoto.fi 

 

Hankintamenettely  

Palvelun hankinta toteutetaan ns. rajoitettuna menettelynä. Hankinnan 

ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja alittaa EU-kynnysarvon. 

 

Yleistä   

Palvelun hankinnasta on ilmoitettu Hilma-palvelussa (julkisten hankintojen 

sähköinen ilmoituskanava) ja Hailuodon kunnan www-sivuilla 13.9.2019.  

 Hankintapäätöksen tekee teknisen johtajan esityksestä Hailuodon 

kunnanhallitus. Päätös lähetetään kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille 

viimeistään päätöspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. 
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  Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: 

1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

3) Tarjousten hinnan vertailu 

Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos 

- se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia 

- siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin 

- tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia. 

Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle 

asetetut vaatimukset, vertaillaan esitetyn valintaperusteen mukaan. 

 

Valintaperuste  

Valintaperusteena on kokonaisedullisin hinta (100 %). Tarjous hylätään, jos 

tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin 

vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja pidättää 

itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 

 

Hankinnan sisältö  

Tarjouksen tulee sisältää kaikki tiekunnan hallinnoinnin ja yksityisteiden 

kunnossapidon järjestämiseen liittyvät asiakokonaisuudet, mm: 

- toimitsijamiestehtävät 

- tieyksiköinnit ja niiden päivitykset 

- tieosakasluettelot ja niiden päivitykset 

- käyttömaksujen määritykset 

- talousarviot ja toimintasuunnitelmat 

- maksatukset ja laskutukset 

- perintäpalvelut 

- kokousten järjestämiset ja pöytäkirjanpito 

- kirjanpidot ja tilinpäätökset 

- postitukset ja ilmoitukset 

- kustannusarviot 

- perusparannushankkeiden suunnittelut, kilpailutukset ja hankinnat 

- kunnossapidon suunnittelut, kilpailutukset ja hankinnat 
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- hankkeiden valvonnat 

- tiekuntien yhteisten hankintojen kilpailutukset ja organisoinnit 

- yksityistietoimitusten ja avustusasioiden valmistelut ja haut 

- tiekuntien neuvontapalvelut 

- riita-asiat 

- tiestönparantamistarpeiden kartoitukset ja teiden kuntoinventoinnit 

- tiekuntien ja tienosien yhdistämiset 

- ei-aktiivisten tiekuntien henkiinherättämiset ja hallinnoinnit osakkaiden 

lukuun 

- koulutukset, luennoinnit ja muut asiantuntijapalvelut 

- muut yksityistieasiat. 

 

Tarjoajan kelpoisuus 

Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin 

sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua 

ennakkoperintärekisteriin. Tarjoajan on oltava TIKO-koulutuksen läpäissyt 

henkilö, ja hänen on tunnettava yksityistielainsäädäntö perin pohjaisesti. 

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita 

edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai 

lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, 

jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea 

pois tarjouskilpailusta.  

 

Tarjouksen liitteenä on toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhat 

tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja selvitykset: 

 

- selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi 

- kaupparekisteriote 

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksesta ja sen 

noudattamisesta 

- todistus työeläkevakuutusten ottamisesta ja vakuutusmaksujen 

suorittamisesta, tai todistus erääntyneiden maksujen 

maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta 
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- todistus työttömyysvakuutusmaksuista (työttömyysvakuutusrahaston 

todistus) tai erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta ja sen 

noudattamisesta 

- selvitys vastuuvakuutuksesta 

- selvitys tapaturmavakuutuksesta 

- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta 

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 

Vaihtoehtoisesti hyväksymme voimassaolevan Tilaajavastuu.fi -raportin. 

 

Mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimiyrittäjä, tulee lisäksi 

toimittaa todistus voimassaolevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL/MYEL). 

 

Vaihtoehtoiset tarjoukset 

  Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 

 

Osatarjous   

Osatarjouksia ei oteta huomioon. 

 

Hinta  

Tarjouksessa on ilmoitettava tieisännöinnin hinta tiekunnittain 

( x € / tiekunta +  y €/osakas) / vuosi (alv. 0 %).  

Hintojen tulee sisältää kaikki kohdassa ”Hankinnan sisältö” mainitut 

asiakokonaisuudet. Minkäänlaisia laskutuslisiä ei hyväksytä.  

 

Muut ehdot   

Hankinnassa noudatetaan KSE-2013 – konsulttitoiminnan yleisiä 

sopimusehtoja. Tarjouspyyntöasiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 

1) Tarjouspyyntö 

2) Tarjous 

3) KSE-2013 
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Tilaus  

Kunnanhallitus esittää tiehoitokunnille sopimuskumppaniksi kilpailutuksessa 

taloudellisesti kokonaisedullisinta tarjoajaa. 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole 

salassa pidettäviä, sopimusten tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä 

katsoo, että osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena 

salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot 

erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. 

 

Tarjouksen jättäminen  

Tarjous tulee esittää suomenkielisenä. Määräajan jälkeen saapuneita 

tarjouksia tai tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouskilpailuasiakirjoissa 

määriteltyjä ehtoja, ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa 

vähintään 31.12.2019 saakka. Tarjous tulee jättää suljetussa kirjekuoressa 

11.10.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: 

 Hailuodon kunta 

 Tekniset palvelut 

 Markku Maikkola 

 Luovontie 176 

 90480 Hailuoto 

 Kuoren päällä tulee ehdottomasti olla merkintä ”Tieisännöinti” 
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Lisätiedot ja kysymykset 

 Kysymykset tarjouspyynnöstä on toimitettava 4.10.2019 klo 16:00 mennessä 

sähköpostitse e-mail osoitteeseen markku.maikkola@hailuoto.fi. 

 Kysymyksiin vastataan yhdellä kertaa 7.10.2019 sähköpostitse. 

 

 Hailuodossa 13.9.2019 

  

 

 Markku Maikkola 
 Tekninen johtaja 
 Tekniset palvelut 
 Hailuodon kunta 
 Luovontie 176 
 90480 Hailuoto 
  p. 044-4973 510 
 e-mail: markku.maikkola@hailuoto.fi 
 

 

LIITTEET Liite 1 Tiehoitokuntien valtuutusilmoitus 

 Liite 2 Tiehoitokuntien valtuutukset 
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