
 
 

TARJOUSPYYNTÖ: YLEISTEN ALUEIDEN ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPITO  

 

Tämä tarjouspyyntö koskee Vihdin kunnan (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö” tai ”Ti-

laaja”) yleisten alueiden ulkovalaistuksen ylläpitoa.   

 

Tarjous liitteineen on toimitettava Hankintayksikölle 2.7.2018 kello 12:00 Suomen aikaa 

mennessä.  

 

 

 

1. Hankintayksikkö 

 

Hankintayksikkö on Vihdin kunta.   

Ks. lisää Hankintayksiköstä http://www.vihti.fi/.  

 

2. Hankinnan kohde ja sopimuskausi 

Hankinnan kohteena on Vihdin kunnan yleisten alueiden ulkovalaistuksen ylläpitotyöt. Hankinta kä-

sittää ulkovalaistuksen ylläpitoon liittyvät tehtävät, huoltokierrokset, huolto- ja korjaustyöt sekä päi-

vystyspalvelun.  

Hankintaan sisältyvät valaisinverkot ja valopisteet ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä 6 olevista verk-

kokartoista. Tarjouspyynnön tekohetkellä hankintaan sisältyvien valopisteiden määrä on 7000. Han-

kinnan sisältö ja laajuus on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 2 olevassa Palvelukuvauk-

sessa. 

Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.8.2018. Sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) 

vuotta. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana liitteenä 

3 olevan sopimusmallin mukaisesti. 

Sopimus ulkovalaistuksen ylläpitotöistä tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.  

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Tarjouspyynnöstä ja sen liitteissä mahdolli-

sesti mainitut arviot eivät sido Hankintayksikköä. Määrät voivat muuttua kuvatusta tilanteesta. Sopi-

mus ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta hankinnan kohteena olevien palveluiden suorittamiseen 

ja tarvittaessa Hankintayksiköllä on oikeus hankkia palveluita myös sopimuksen ulkopuolelta.  

Ulkovalaistuksen uudiskohteiden rakentaminen sekä laajemmat saneeraus- ja ryhmävaihtohankkeet 

eivät sisälly tähän hankintaan, vaan tällaisten hankintojen osalta Hankintayksikkö varaa oikeuden 

erikseen kilpailuttamiseen. 

http://www.vihti.fi/
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3. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat 

 

Hankinnasta on lähetetty 25.5.2018 EU-hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 

(www.hankintailmoitukset.fi) sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders 

Electronic Daily -portaalissa. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan siitä 

päivästä, jona hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa https://www.hankintail-

moitukset.fi  

 

4. Hankintamenettely  

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, han-

kintalaki).   

Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankin-

tailmoituksen ja johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjoaja osallistuu hankin-

tamenettelyyn palauttamalla Hankintayksikölle täytetyn tarjouslomakkeen kaikkine edellytettyine 

liitteineen tarjousten jättämiselle varatun määräajan puitteissa.  

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjous-

pyyntöasiakirjat ovat saatavilla ainoastaan suomen kielellä. Tarjous liitteineen on laadittava suomen 

kielellä.   

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.  

Hankintayksiköllä on hankintalain mukaisin perustein oikeus keskeyttää hankintamenettely sopi-

musta tekemättä. 

 

5. Lisäkysymykset  

 

Lisätietoja tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää viimeistään 12.6.2018 kello 12:00 

Suomen aikaa mennessä sähköpostiosoitteesta: info@hankintajuristit.fi 

 

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys: Vihdin 

kunnan ulkovalaistuksen ylläpito”. 

Kysymykset ja vastaukset toimitetaan samanaikaisesti kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille 

tarjoajille sekä kysymyksiä esittäneille ja niille, jotka ovat ilmoittaneet em. sähköpostiosoitteeseen 

haluavansa lisäkysymysten vastaukset.   

Tarjoajalla on velvollisuus tutustua huolellisesti lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tar-

jouksen jättämistä. Lisäkysymyksiin annetut vastaukset ovat osa tarjouspyyntöä. Puheluihin ei voida 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
mailto:info@hankintajuristit.fi
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vastata. Muut kuin kirjallisten lisäkysymysten vastauksina toimitetut tiedot eivät sido Hankintayksik-

köä. 

 

6. Tarjousten toimittaminen 

 

Tarjoaja jättää tarjouksen täyttämällä ja toimittamalla tarjouspyynnön liitteenä 1 toimitetun tarjous-

lomakkeen siinä edellytettyine liitteineen.  

 

Täytetty tarjouslomake ja muut edellytetyt liitteet on toimitettava Hankintayksikölle 2.7.2018 kello 

12:00 Suomen aikaa mennessä sähköpostitse osoitteeseen: info@hankintajuristit.fi 

 

Sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan: ”Tarjous: Vihdin kunnan ulkovalaistuksen yllä-

pito” 

 

Muulla tavalla toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. 

 

7. Tarjousten valinta 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta 

arvioidaan seuraavin kriteerein ja painoarvoin:  

Hinta 90 % 

Laatu 10 %  

Valintaperusteita on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Tarjouslomake.   

 

8. Sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimus  

 

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. 

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen 

päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi. 

Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) ja 

valitusaika on kulunut, ja kun Hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu tarjoaja ovat molemmat 

allekirjoittaneet hankintasopimuksen.  

 

9. Asiakirjojen julkisuus 

 

Hankintamenettelyyn osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosai-

sille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku 

mailto:info@hankintajuristit.fi
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osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen 

mainita tarjouksessa ja esittää luottamukselliset tiedot erillisessä liitteessä, johon on merkitty mer-

kintä ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tarjoajan on esitettävä peruste tiedon liike- ja ammattisalaisuu-

den luonteelle. Tarjousten vertailussa käytetty hinta ei kuitenkaan voi olla salassa pidettävä, vaan 

vertailuhinnat Hankintayksikkö ilmoittaa aina hankintapäätöksessä. 

Muille, pois lukien luottamuksellisiksi ilmoitetut tiedot, tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi, kun han-

kintaa koskeva hankintasopimus on tehty.  

 

10. Allekirjoitukset 

 

 

Vihdissä 25.5.2018 

 

 

Jarkko Riipinen 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö 

 

 

LIITTEET  

Liite 1. Tarjouslomake (palautetaan täytettynä) 

Liite 2. Liite 2 ESPD-tiedosto (palautetaan täytettynä) 

Liite 3. Liite 3 ESPD-pdf 

Liite 4. Palvelukuvaus 

Liite 5. Sopimusmalli 

Liite 6. Verkkokartat 

Liite 7. Jouluvaloja koskevat tiedot 

Liite 8. JYSE 2014 Palvelut -ehdot huhtikuu 2017 

Liite 9. Turvallisuusasiakirja 

 

 


