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TARJOUSPYYNTÖ ULKOLEIKKIVÄLINEIDEN JA TURVA-ALUSTOJEN RAKENNUSURAKASTA 
 

 
1. Hankintamenettely 

 
Kyseessä kansallisen kynnysarvon alittava hankinta joka toteutetaan avoimella menettelyllä. 
Hankintailmoitus on julkaistu 1.4.2020 www.hankintailmoitukset.fi, ilmoituksen numero: 2020 - 043018. 
 

 
2. Hankinnan kohde, toteutustapa ja urakkarajat 

 
Ilmajoen kunta toteuttaa Jaakko Ilkan leikkipuiston kunnan keskustaajamassa sijaitsevalle asemakaavan 
mukaiselle puistoalueelle osoitteessa Asematie 5. Puiston alueella tällä hetkellä olevat leikkivälineet 
säilytetään ja suunnitellaan osaksi tulevaa leikkipuistokokonaisuutta. Leikkikentän teemana on Jaakko 
Ilkka ja tavoitteena on tuoda Jaakko Ilkan ajan historiallista näkökulmaa leikkikentän teemaan. 
 
Tämän hankinnan avulla valittava leikkikenttäurakoitsija laatii leikkipuiston aluesuunnitelman sisältäen 
laitesijoittelusuunnitelman ja mitoittaa leikkivälineiden rakenteet sekä toimittaa niiden osalta tarvittavat 
tiedot ja suunnitelmat tilaajan toteuttamia maanrakennus- ja perustamistöitä varten. Urakka sisältää 
välineet perustuksineen ja tarvittavine joustoalustoineen ja leikkivälineet luovutetaan 
käyttöönottotarkastettuna. Tilaaja huolehtii routimattomasta alusrakenteesta tilaajan toimesta toteutettujen 
kuivatus- ja maanrakennussuunnitelmien perusteella.  
 

3. Laitteiden osien materiaalit ja tuoteturvallisuus 
 
Materiaalien tulee olla sään ja kovan kulutuksen kestäviä ja mahdollisimman huoltovapaita sekä 
pitkäikäisiä. Metallituotteiden ja osien tulee olla ruostumattomia tai ruostesuojattuja. Köysirakenteiden 
tulee olla ilkivallan kestäviä ja teräsvahvistettuja. 
 
Tuotteiden tulee olla turvallisia ja soveltua julkisen ympäristön ulkokäyttöön eri ikäryhmille. 
Välineistön tulee täyttää EN-normit osoitettuna ulkopuolisen tahon hyväksymismerkinnällä, esim. 
leikkivälineet ja turva-alustat SFS-EN 1176-1177 sekä niiden tulee olla TŰV- hyväksyttyjä. 
 
Tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka perustuvat lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin, jotka 
ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai tulevat voimaan sopimuskauden aikana (voimassa EU-
alueella ja Suomessa).  
 

4. Valmistajan toiminnan laatu  
 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa, miten laitteiden valmistajan toiminnan laatu varmistetaan, mm. valmistajan 
laatusertifikaatti ISO 9001, ympäristö-sertifikaatti ISO 14001 tai vastaava. Valmistajan toiminnan laatu 
otetaan huomioon laatutekijöiden kokonaisarvioinnissa. 
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5. Toimitusaika  
 

Leikkivälineiden asennustyöt toteutetaan ma 8.6. - 15.6.2020 tai vaihtoehtoisesti 15.6. – 29.6.2020.  

 
6. Sopimusehdot ja takuuaika  

 
Sopimusehdot: YSE 1998.  

 
Tarjoajan tulee vakuuttaa asennettavat leikkivälineet siihen saakka, kunnes tilaaja on vastaanottanut ne 
hyväksytysti ja toimittaja on käyttöönottotarkastuttanut laitteet sekä toimittanut käyttö- ja turvallisuusohjeet 
tilaajalle.  
 
Takuu kaikilla tuotteilla ja rakennus- ja asennustöillä on vähintään YSE:n mukainen 2 vuotta, 
tarjousvertailussa huomioidaan mahdollinen pidennetty takuuaika: 1 lisäpiste/ kahden vuoden takuuajan 
ylittävä vuosi. Takuu levymateriaaleilla on vähintään 10 vuotta. 
Varaosien saatavuustakuu on vähintään 10 vuotta ja varaosaluettelo toimitettava. 
 
Valitun Urakoitsijan (laitetoimittaja) ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta 
molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.  
 
 

7. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset 
 

Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat todistukset 
ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä tai ne tulee olla tilaajan saatavilla esim. 
tilaajavastuu.fi palvelussa: 
 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin 
ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 
2) kaupparekisteriote; 
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
verottajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty; 
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi mukainen ”ok” merkinnällä 
varustettu raportti liitteineen tai vastaava rala-pätevyysraportti. 
8) Urakoitsijalla on oltava riittävä toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan vähintään 500 000 euroa, joka 
kattaa tässä työssä tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 
  
 

8. Tarjousten sisältö, vertailu- ja urakoitsijan/laitetoimittajan valintaperusteet 
 
Leikkivälineitä tulee tarjota siten, että tarjouksen kokonaishinta asettuu välille 100.000 – 120.000 euroa.  
Tarjouksen tulee sisältää oheisen malliluettelon (Komppan Suomi Oy) mukaiset tuotteet siten, että 
leikkivälineiden on oltava käyttö- ja leikkitarkoitukseltaan vastaavanlaisia malliluettelon mallien kanssa ja 
niitä on oltava vähintään luettelon mukainen määrä. Kukin yksittäinen laite voi poiketa malliluettelon 
mukaisesta tuotteesta tarjoajan tuotevalikoimaan kuuluvalla ominaisuksiltaan pääosin vastaavalla 
tuotteella. Leikkivälineiden alusta on turvajoustolaattaa. Mahdollisen tekonurmipinta-alan määrä on 
ilmoitettava annetussa tarjouksessa. Vaijeriliukurata voi olla yksi- tai kaksiratainen. 
 
Tarjouksen voi tehdä yhdestä, kahdesta tai kolmesta tarjoajan leikkikenttäkokonaisuudesta siten, että 
kullekin kokonaisuudelle annetaan erillinen kokonaistarjouksensa laiteluetteloineen. Tarjousvertailussa 
kukin leikkikenttäkokonaisuus pisteytetään erillisinä tarjouksina. Tarjousvaihtoehdot ja niiden 
hintatarjoukset tulee nimetä siten, että ne voidaan selkeästi kohdentaa toisiinsa, esim. 
Leikkikenttäkokonaisuus A ja sen mukainen tarjoushinta A, Kokonaisuus B ja tarjoushinta B, jne. 
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Malliluettelo, Kompan Suomi Oy tuoteluettelon mukaisin 

tuottein:
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Tarjousten vertailuun vaikuttavat hinnan lisäksi takuuaika sekä leikkikentän ja laitteiden 
kokonaistoiminnallisuus. Kokonaistoiminnallisuutta arvioitaessa huomioidaan myös leikkipuiston ja 
leikkivälineiden käyttöominaisuuksien lisäksi laitteiden huollettavuus ja varaosien saatavuus. 
Toiminnallisuutta arvioitaessa yksittäisistä leikkivälineistä suurin merkitys on linnakokonaisuudella, mutta 
kokonaisarviossa huomioidaan myös aluesuunnitelma laitesijoitteluineen ja tarjouksen mukaiset tarjoajan 
omat innovaatiot. 
 
Painoarvot: hinta 60 %, takuuaika 5 %, toiminnallisuus 35 %. 
 
Hintapisteet:  
 
Edullisin tarjous saa 60 pistettä ja muut tarjoushintojen suhteessa: 
Edullisin tarjous/Tarjouksen mukainen hinta x 60 pistettä. 
 
Pisteet takuuajasta:  
 
Yli 2 vuoden takuuajasta saa 1 pisteen/ lisävuosi, eli 3 vuoden takuuajasta saa yhden pisteen, 4 vuoden 
takuuajasta 2 pistettä, jne., enintään 5 lisäpistettä. 
 
Pisteet kokonaistoiminnallisuudesta: 
 
Kokonaistoiminnallisuuden arvioi kunnan teknisen johtajan ja yritysasiamiehen yhdessä nimeämä 
arviointiraati, johon kuuluu mm. teknisen osaston henkilöstöä. Toiminnallisuus arvioidaan asettamalla 
tarjoukset paremmuusjärjestykseen sijaluvuille 1., 2., 3., 4. jne. Keskimäärin parhaalle sijaluvulle asettuva 
tarjous saa toiminnallisuusarvioinnin parhaan pistemäärän 35 pistettä, toiseksi sijoittunut saa 25 pistettä, 
kolmas saa 20 pistettä, neljäs saa 15 pistettä, jne. 
 
Tarjouksista hyväksytään eniten vertailupisteitä saanut hinta/laatusuhteeltaan 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 
 
 
Tarjouspyynnön sisältöä ja tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja muuttaa tarjouskilpailun aikana. 
Tarkennukset ja muutokset julkaistaan kunnan internet-sivuilla www.ilmajoki.fi alahakemistossa 
”tarjouspyynnöt”. 
 
Tarjous tulee jättää osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi 16.4.2020 klo: 12.00 mennessä. 
 
Tarjoushinta tulee jättää erillisessä sähköpostissa siten, että tarjousten toiminnallisuusarviointi voidaan 
suorittaan ennen tarjousten hintavertailua.  
 
Lisätietoja: Rami Mattila, p.044 4191210. 
 
 
Ilmajoella 31.3.2020 
 
 
Paavo Perälä 
tekninen johtaja 
 
 
 
 
Liitteet: Asemapiirros, nykytilanne  
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