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TARJOUSPYYNTÖ
Taimikonhoitopalvelut
Siikajoen kunta / metsienhoitotoimikunta pyytää tarjousta taimikonhoito ja
varhaisperkaustöistä. Hankintahinta alittaa kansallisen hankintarajan.
Työkohteiden ja toiminnan kuvaus
Taimikon varhaisperkausta on yhteensä n. 16,1 ha ja taimikonhoitoa on yhteensä n.
7,8 ha. Kohteet ovat eri puolilla Siikajoen kuntaa.
Taimikon varhaisperkaus
Tila
Keinänen
748-417-97-82

Kuvio
571

Pinta-ala
5,3
ha

Keinänen
Ilmakangas

572
682

1,1
9,7

ha
ha

16,1

ha

Pinta-ala
0,4
0,2
0,1
0,8
0,6
0,4

ha
ha
ha
ha
ha
ha

748-417-97-82
748-417-31-18

Yhteensä:
Taimikonhoito
Tila
Harju
Hannala
Hannala
Hannala
Hannala
Kangaspekkala

748-43-18-100
748-403-20-97
748-403-20-97
748-403-20-97
748-403-20-97
748-403-20-139

Kuvio
154
120
123
124
127
53

Karhunselkä
Tiitonkangas

748-404-22-5
748-404-31-7

287
157

0,7
0,4

ha
ha

Silijämaa

748-405-3-56

429

1,2

ha

Silijämaa

748-405-3-56

437

0,7

ha

Silijämaa

748-405-3-56

442

2,3

ha

7,8

ha

Yhteensä:

Taimikonhoito ja varhaisperkaus kohteiden lähestymis- ja kuviokartat lähetetään
pyydettäessä tarjouspyynnön liitteenä.
Työohje:
Taimikonhoidossa ja varhaisperkauksessa noudatetaan Tapion julkaisun ”Hyvän
metsänhoidon suositukset” (2013) tavoitteita ja ohjeita.
Palvelun tarjoaja tekee omavalvontaa ja toimittaa taimikon varhaisperkaus ja
taimikonhoitokohteissa kuvioittain jäävän puuston päivitystiedot tilaajan käyttöön
omavalvontalomakkeella (puulajisuhteet, puulajikohtainen keskiläpimitta,
keskipituus ja runkoluku kpl/ha)". Omavalvontalomakkeena ja ohjeena käytetään
Metsäkeskuksen sivulta saatavaa taimikonhoidon omavalvontalomaketta
www.metsakeskus.fi/sites/default/files/lomake-omavalvonta-taimikonhoito.pdf
Työ on tehtävä 21.6.2018 mennessä.
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Tarjouksessa esitettävät asiat
Tarjouksen antajan on kuvattava aikaisempaa kokemustaan vastaavissa töissä ja
käytettävissä olevia resurssejaan esim. varamiesjärjestelmää toiminnan
varmistamiseksi.
Noudatettavat asiakirjat
1. Tarjouspyyntö
2. Tarjous
Palvelun tarjoaja ja hänen työntekijänsä ovat perehtyneet voimassa oleviin
viranomaisten antamiin sekä työehtosopimuksissa oleviin työsuojelu- ja
työturvallisuusmääräyksiin. Työssä noudatetaan edellä mainittuja määräyksiä ja
käytetään niiden mukaisia suoja- ja turvavarusteita. Palvelun tarjoaja vastaa
käyttämänsä työvoiman osalta ammattitaidosta ja riittävien työsuojeluohjeiden
antamisesta ja noudattamisesta.
Sopimusaika 16.10.2017- 22.6.2018
Sopimus

Sopimus syntyy vasta, kun sopimusasiakirjat on allekirjoitettu. Sanktiot sovitaan
sopimusneuvottelujen yhteydessä.
Niiltä osin kuin muuta ei ole sovittu, hankinnasta tehtäviin sopimuksiin sovelletaan
julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT).

Vaatimus selvittää yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen
Valituksi tulleen tarjoajan on vaadittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista
esitettävä seuraavat asiakirjat:
- verojäämätodistus
- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
- ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
- arvonlisäveron piiriin kuuluminen
- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta, työsuhteen ehdoista ja
työterveyshuollon järjestämisestä.
Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
Maksuperuste
Tarjoushinta sisältää kaikki laskutettavat kustannukset ja se annetaan
kokonaisurakkana. Tarjoushinta ilmoitetaan erikseen taimikon varhaisperkausta
€/ha (alv 0%) ja taimikonhoidosta €/ha (alv 0%).
Laskutus
Tarjoaja laskuttaa maksun, kun työ on hyväksytysti suoritettu. Maksuehto 30 pv
netto.
Kokonaistaloudellisuus
Kokonaistaloudellisuusvertailussa käytämme 100 pistettä. Painoarvot ovat
seuraavat
Hintapisteet

Palvelun hinta, maksimi 90 p

Hintapistekaava

Halvin/tarjottu x 90
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Arvostustekijät
Työntekijältä/-tekijöiltä edellytetään tarjouksen jättöpäivänä vähintään
kahden (2) vuoden työkokemusta taimikonhoitotöissä.
Tilaaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä työntekijän/työntekijöiden työkokemuksesta.

-

työkokemusta yli viisi vuotta 5 p
ei edellytettyä kahden vuoden työkokemusta 0 p

Kunkin työntekijän työkokemus merkitään erikseen. Palvelun tarjoajan saama pistemäärä on
työntekijöiden yhteenlasketun pistemäärän keskiarvo.

Metsäalan luonnonhoitotutkinto/luonnonhoitokortti
- suoritettu luonnonhoitotutkinto/luonnonhoitokortti 3 p
- ei tutkintoa 0 p
Kunkin työntekijän suoritettu tutkinto merkitään erikseen. Palvelun tarjoajan saama pistemäärä on
työntekijöiden yhteenlasketun pistemäärän keskiarvo.

Varamiesjärjestelmä
- tarvittaessa varamiesjärjestelmä 2 p
- ei varamiesjärjestelmää 0 p
Tarjous

Tarjous pyydetään toimittamaan suomenkielisenä suljetussa kirjekuoressa
28.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Siikajoen kunta / Metsätoimikunta
Siikasavontie 1a
92400 RUUKKI
Käyntiosoite: Siikasavontie 1a, Ruukki
Kuoreen merkintä ”Taimikonhoito”
Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen ilman
korvausvelvollisuutta.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 16.10.2017 saakka.
Lisätiedot
Lisätietoa kohteista antaa
Satu Heikkilä/Metsätoimisto Kiramo Oy puh. 045 6067499,
satu.heikkila@kiramo.fi.
Siikajoella 5.9.2017
Kullervo Karjalainen
Metsienhoitotoimikunnan pj
puh. 0400 289 822

Liitteet:

Lähestymiskartat 5 kpl
Kuviokartat 7 kpl
Omavalvontalomake

Merja Ojanperä
Metsienhoitotoimikunnan sihteeri
040 3156 234
merja.ojanpera@siikajoki.fi

