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Lapuan kaupungin Kunnallistekniset palvelut pyytää tarjousta  
 

SIVUKOULUJEN HIIHTOLATUJEN JA LUISTELUJÄÄALUEIDEN 
HOIDOSTA. 
 

Sopimuskausi ja sopimusehdot 
 
Sopimuskauden pituus on 2 (kaksi) talvikautta sisältäen vuodet 2022–2023 ja 
2023–2024. Sopimus päättyy keväällä 2024, kelien lämmettyä niin, ettei latuja 
ja jääalueita ole enää tarvetta hoitaa. Hoidettavat alueet sijaitsevat Lapuan 
sivukylien Haapakosken, Hellanmaan, Kauhajärven, Männikön, Poutun ja 
Tiistenjoen sivukoulujen yhteydessä. 
 
LADUT: 
Latuja on yhteensä noin 15 km kilometriä. Urakkaan kuuluu latujen 
perustaminen; pohjan tamppaus ja latu-uran veto. Ladut hoidetaan, kun lunta 
on satanut ladulle 3 cm (ei jatkuvan lumisateen aikana). Lisäksi ylläpitohoito 1 
krt/vko.  
 
JÄÄ-ALUEET: 
Urakkaan kuuluu jääalueiden pohjatyöt ja ensimmäinen jäädytys sään tai 
sopimuksen mukaan. Vesi tuodaan traktorilla, (lukuunottamatta Ruhan koulua, 
jossa vesipiste) alueilla ei ole vesipostia.  

 
Luistelujäiden hoito tapahtuu lumisateen jälkeen, kun lunta on satanut 1 cm ja  
ellei sada, 2 krt/vko.  Hoidossa käytetään perässä vedettävää jäänhoitokonetta 
tai muuta vastaavaa jäänhoitoon soveltuvaa konetta tai menetelmää 
(ilmoitetaan tarjouksessa) .Jääalueita ei hoideta jatkuvan lumisateen aikana. 
 
Tilaaja sitoutuu työllistämään työkoneen sopimuskauden aikana vain kelien 
edellyttämän tarpeen mukaan.  
 
Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 
palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT).  

 
 
Kalusto 

Palveluntuottajalla tulee olla työnsuorittamiseen soveltuva ja 
työturvallisuusmääräykset täyttävä kalusto.  
 
Tarjouksessa tulee eritellä käytettävä kalusto. Kalustoa ei pisteytetä.  
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Palveluntuottaja vastaa, että kaluston käyttäjällä on riittävä asiantuntemus 
työkalustosta, sekä taidot työn suorittamiseen turvallisesti. 

Valintaperuste 
 
Tarjouksen valintaperusteena on hinnaltaan edullisin tarjous. 
Hinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana tuntihintana (€/tunti, alv 0%).  
Tarjouksen voi antaa jokaiselle kohteelle erikseen. Myös osatarjoukset 
hyväksytään. Tarjous annetaan oheisella lomakkeella. 
 

 
Muuta 

Urakan kohteisiin voi pyytää esittelykierrosta. Esittelykierros pyritään 
järjestämään kaikille halukkaille samalla kertaa. Esittelykierrosta voi pyytää 
puhelimitse 0444384612 tai sähköpostitse raija.talvitie@lapua.fi 28.9.2022 
mennessä. 
 
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.  
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan 
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi. Pidätetään 
oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty tai jos 
saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous. 
 
Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön 
sallimissa rajoissa.  
 
Tilaajalla on oikeus neuvotella valitun palveluntuottajan kanssa tarjouksen 
sisällöstä.  

 
Lisätiedot 

Hankintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat Harri Näykki 0444384591, sp 
harri.naykki@lapua.fi tai Raija Talvitie 0444384612, sp raija.talvitie@lapua.fi 

 
 
Tarjousten jättäminen 

 
Tarjoukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen raija.talvitie@lapua.fi 
4.10.2022 mennessä 
 
Lapualla 20.9.2022 
Raija Talvitie 
kaupunginpuutarhuri 
044434612 
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