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1. Ostaja

Lestijärven kunta
Sivistyslautakunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi

2. Hankinnan kohde

Lestijärven kunta pyytää tarjouksia hiihtolatujen pienistä pohja- ja kunnostustöistä sekä
latujen teosta tarjoajan omalla moottorikelkalla/latukoneella/kalustolla niin, että lopputulos on
laadukas. Tarjous pyydetään ajalle 1.11.2022 31.4.2023. Tarjouksen voi tehdä myös
yksittäiseen kohteeseen.

Mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä (1) kaudella tilaajan ja tarjoajan yhteisestä
sopimuksesta.

Kunnossapidettävät ladut:
1) Yli-Lestin valaistulatu 5 km (perinteinen ja vapaa) sisältää ladut 0,5 km, 1 km, 2 km,

3 km ja 5 km
2) retkilatu Lykin halleilta Syriin noin 10 km suuntaansa (perinteinen)
3) jäälatu kirkonkylän ja Tuikan venesataman välillä noin 8 km (tarvittaessa latu myös

Laavusaareen)
Latujen kunnossapito suoritetaan ainoastaan tilaajan toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti.
Kunnossapitosuunnitelmaa päivitetään yhdessä tilaajan ja tarjoajan kanssa.
Retkilatu tulee olla kunnostettu aamusta n. klo 9.00 mennessä (aikataulu tarkentuu), mikäli
sääolosuhteet sen sallivat.
Yli-Lestin valaistu latu tulee olla kunnostettu mahdollisimman pian lumisateen jälkeen.
Valaistulla ladulla tulee olla sekä perinteinen että vapaan hiihdon latu.
Jäälatu kunnostetaan, mikäli jää- ja lumitilanne sen sallivat. Laavusaaren latu kunnostetaan
tarvittaessa.

Syksyllä latujen teko aloitetaan heti ensilumen tultua, tilaajan kehotuksesta.

Tarjoaja on velvollinen tutustumaan etukäteen reittiin sekä tarjouspyyntöön.

Latujen kunnostus tulee päivittää kunnan liikuntapalvelujen fb-sivulle yhteistyössä vapaa-
aikaohjaajan kanssa.

3. Hylkäämisperusteet

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta
osin vastaa tarjouspyyntöä. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai
määräraharaameihin sopimattomana.

4. Tarjouksen hinta

Tarjous tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle, jossa näkyy arvonlisäveroton hinta
-pohja- ja kunnostustyöstä esim. raivuu jne.___
-ensilumen tamppaamisesta ___
-valmis latu moottorikelkalla ___
-valmis latu latukoneella ___
Koneiden siirrot kuuluvat yksikköhintaan.
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Tarjousten avaustilaisuus on suljettu. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Tarjoajat
huomioivat kuitenkin, että tarjouksissa olevat hinta- ja kalustotiedot ovat päätöksenteon
jälkeen osa julkisia asiakirjoja.

6. Ratkaisuperiaatteet

Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnön ehdot.
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevasta kalustosta,
jolla latuja tullaan ajamaan. Välineistön tulee olla sellaista, että sillä tosiasiallisesti pystytään
toteuttamaan tilaajan vaatima latujen ylläpidon taso. Tarjouksen voi tehdä myös yksittäiseen
kohteeseen.

7. Muutosten tekeminen

Sopimuskauden aikana ostaja pidättää oikeuden muutosten tekemisen ajoreitteihin. Kaikkien
muutosten vaikutuksista korvauksiin neuvotellaan valitun tarjoajan kanssa erikseen.

8. Ostosopimus

Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdään tilaajan ja tarjoajan kanssa ostosopimus.
Korvaus maksetaan laskua vastaan kerran kuukaudessa sopimuksen mukaan jälkikäteen
toteutuneiden ajojen mukaan. Maksuehto on 14 vuorokautta. Sopimus tulee tilaajaa sitovaksi
siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

9. Muut asiat

Tarjoajan tulee täyttää julkisyhteisön hankintalainsäädännön (JYSE) ehdot sopimusta
laadittaessa.

10. Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee jättää perjantaihin 21.10.2022 klo 14.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa
osoitteeseen

Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjoukset.

Lisätietoja:
Niko Aihio
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
0440 540 839
niko.aihio(at)lestijarvi.fi
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LATUJEN POHJA- JA KUNNOSTUSTYÖT JA LATUJEN TEKO
ajalle 1.11.2022-31.4.2023.

Lisäksi sopimus voi jatkua yhdellä (1) kaudella tilaajan ja tarjoajan yhteisestä sopimuksesta.

1. Tarjoaja
Nimi ________________________________________________________
Osoite _______________________________________________________
Puhelin ______________________________________________________
Sähköposti ___________________________________________________

2. Tarjouksen kohde ja sisältö sekä tarjoushinta

Olen tutustunut tarjouspyyntöön ja sitoudun suorittamaan latujen kunnostuksen
tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti seuraavasti:

1. Yli-Lestin valaistu latu
pohja ja kunnostustyö alv 0%
ensiladun tamppaaminen
ladun ajo

2. retkilatu
pohja ja kunnostustyö
ladun tamppaaminen
ladun ajo

3. jäälatu + laavusaaren latu tarvittaessa
ladun tamppaaminen
ladun ajo

Kuvaus käytettävästä kalustosta, ladun vaatimukset huomioiden:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Lisätietoja
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4. Päiväys ja allekirjoitus

______________________________, ______/______2022

_______________________________________________
allekirjoitus ja nimen selvennys


