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EHDOLLINEN TARJOUSPYYNTÖ PARKOUR-, SIRKUS-, AKROBATIA- JA 

VOIMISTELUKURSSEISTA LUKUVUODELLE 2021–2022 

 

Ilmajoen kunta pyytää tarjoustanne Ilmajoki harrastaa hankkeen kursseille: parkour, sirkus, 

akrobatia ja voimistelu lukuvuodelle 2021–2022 tarjousliitteen mukaisesti. Varsinainen 

toiminta alkaisi 30.8.2021 ja päättyisi 3.6.2022. 

 

Hankintamenettely  
Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan arvioitu 

hinta ei ylitä julkisista hankinnassa annetussa laissa tarkoitettua kynnysarvoa. Hankinnasta 

on julkaistu ehdollinen tarjouspyyntö 10.6.2021 Internetissä Ilmajoen kunnan kotisivuilla. 

Ehdollisuus määrittyy määrärahan saatavuuden perusteella. Mikäli kunnan omaa määrärahaa 

hankkeelle ei saada voidaan hankintapäätös hylätä ennen toiminnan aloittamisajankohtaa. 

Hankinnassa noudatetaan Ilmajoen kunnan hankintaohjetta 2017. Tarjouspyynnön sisältöä ja 

tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja muuttaa tarjouskilpailun aikana kuitenkin 

viimeistään keskiviikkoon 16.6.2021 mennessä. Tarkennukset, kysymykset ja vastaukset 

sekä muutokset julkaistaan kunnan internet-sivuilla viimeistään 18.6.2021 mennessä 

www.ilmajoki.fi alahakemistossa: ”Tarjouspyynnöt” sekä tarjouksen lähettäneille tahoille. 

 

Hankinnan kohde  
Ilmajoen kunta pyytää Ilmajoki harrastaa hankkeelle palveluntarjoajaa Parkour, sirkus, 

akrobatia ja voimistelu kursseille ajanjaksolle 30.8.2021–3.6.2022. Alustava aikataulu, 

koulut ja luokka-asteet ovat liitteenä. Aikataulut voivat vielä soveltuvin osin muuttua 

riippuen koulujen lukujärjestyksistä.  

 

Kurssitarjonnan toteuttamiseen asetettavat yleiset vaatimukset: 
Kurssien ohjaajien tulee olla täysi-ikäisiä ja ammattitaidoiltaan kyseenomaiseen tarjottavaan 

kurssin ohjaamiseen pätevä henkilö. Apuohjaajana voi toimia myös yli 16-vuotias ohjaaja. 

Ohjaajien tulee hankkia rikosrekisteriotteet ennen ohjauksien alkamista. Aikaisemmin otettu 

ote on voimassa vuoden myöntämispäivästä alkaen. 

 

Tarjouksen laatiminen  
Tarjous annetaan tarjouslomakkeella ja erikseen annettavalla tarjouksella, jossa esitetään 

tarjouslomakkeen mukaiset vaativuuden täyttymiseen liittyvät kuvailut: 

- Kurssikuvaus ja karkea ohjelma koko lukuvuodelle  

- Mahdolliset yhteistyökumppanit 

- Maksimi ryhmäkoot 
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- Hinnat 1 ja 2 ohjaajalla eriteltynä kurssikohtaisesti (sisältäen suunnittelun, ohjauksen 

sirkusvälineet ja muut tarvittavat pienet välineet) 

- Matkakustannukset 

Hinnat tulee olla esitettynä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) kurssikohtaisesti. Tarjouksen voi 

toteuttaa yhteistyökumppanin kanssa. Hankkeen kautta pystytään hankkimaan pienissä 

määrin täydentävää välineistöä koululle, jotka jäävät hankkeen päätyttyä koulun käyttöön. 

Koulun välineistö on käytettävissä kurssin ajan. Lapset ovat vakuutettuja kunnan puolesta. 

Ohjaajilla tulee olla oma vakuutus voimassa. Kunta hoitaa kurssien ilmoittautumiset ja 

markkinoinnin sekä EA-välineistön.  

 

Maksuehto ja laskutus  
Laskun maksuaikaa tulee olla vähintään 21 pv/netto. Mikäli maksu viivästyy, ilmoitetaan 

tästä viivästyskorko. 

 

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden tapahtumien pohjalta tai erikseen sovitusti. 

Laskussa tulee näkyä, mistä lasku koostuu, yksiköt, alv, ajankohdat erikseen lueteltuna. 

Lisäksi erillisellä liitteellä toimitetaan toteutuneisiin kilometreihin liittyvät korvaukset 

henkilö/-t, ajankohta ja reitti huomioiden.   

 

Laskutuksessa käytetään lähtökohtaisesti sähköistä laskutusta. Ilmajoen kunnan 

verkkolaskutuksen tiedot: Ilmajoen kunta, Y-tunnus 0178008-8 Verkkolaskuosoite 

003701780088 Välittäjä CGI Suomi Oy, välittäjän tunnus 003703575029  

 

Muut ehdot  
Mikäli harrastustoiminta joudutaan keskeyttämään tilaajan puolesta, laskutusta voi suorittaa 

vain toteutettujen harrastustuntien osalta. Mikäli palveluntarjoaja peruu osallistumisen 

äkillisestä tai satunnaisesta syystä, ei palveluntarjoaja voi laskuttaa kyseiseltä päivältä. 

Muussa tapauksessa palveluntarjoaja sitoutuu edellä mainittuun aikaan toteuttaa 

harrastustoimintaa edellisten kohtien mukaisesti. 

 

Mikäli tilaajan vastaanottama palvelu ei täytä sovittua sisältöä tai toimintaa ja toteutusta 

selkeästi laiminlyödään, on tilaajalla oikeus perua sopimus palveluntarjoajan kanssa 

välittömästi ilman lisäkorvausvelvollisuutta. Edellytyksenä kuitenkin, että tilaaja on antanut 

riittävät tiedot, työtilat ja työkalut harrastustoiminnan toteuttamiseen. 

Kyseisissä tilanteissa mahdollista korvausta on mahdollista hakea viimeistään 10.6.2022 

mennessä. 

 

Toiminnan toteuttaja suostuu palautekeskusteluihin ja kyselyjen tekemiseen tuntien lopussa. 

 

Muuta huomioitavaa  
Lapsiin liittyvät mahdolliset henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja erillisiä listoja 

oppilaslistoja säilytetään vain koululla sovitussa paikassa. Kuvia ja videokuvaa ei saa ottaa 

tunnin aikana ellei siihen saa erillistä lupaa hankkeen toteuttajalta/tilaajalta. Kyseessä ei ole 

koulun toimintaa vaan tapahtuu kouluajan jälkeen, joten kuvausluvat on kysyttävä lapsilta ja 

vanhemmilta etukäteen.  
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Tilaaja voi tuoda esille omassa viestinnässään harrastustoiminnan toteuttajista sekä 

mahdollista kuva ja videomateriaalia tunneista. Kuitenkin niin, että lasten henkilöllisyys 

pysyy salassa ja lupa kysytään ohjaajalta sekä tarpeen mukaan vanhemmilta. 

Palveluntarjoaja voi tuoda esille verkkosivuillaan kyseisestä toiminnasta kuitenkin edellä 

mainitut asiat huomioiden. 

 

Tarjousten käsittely  
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan 

seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 

tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu. 

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi  
Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 

toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen 

suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toiminnan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea 

pois tarjouskilpailusta.  

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  
Tarkistetaan, että tarjous 1. on laadittu siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty. 2. täyttää 

tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset 3. on liitteiltään (tarjouspyyntö ja kelpoisuus) 

täytetty. Oleellisista puutteista voidaan pyytää täydennyksiä. Ne tarjoukset jotka täyttävät 

tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan esitetyillä valintaperusteilla. 

Tarjousmenettely voidaan kuitenkin keskeyttää ja siirtyä jatkamaan edelleen 

neuvottelumenettelyä, mikäli tarjotulle hinnalle ei ole osoittaa määrärahaa tai liitteessä 

esitetyt vaatimukset eivät oleellisin osin täyty. 

 

Hankintapäätös  
Hankintapäätöksen tekee Ilmajoen kunnan sivistysjohtaja. Hankintapäätös voidaan tehdä 

myös vain osittain osioista 1-3 (tarjousliite) määrärahat ja kansallinen kynnysarvo 

huomioiden tai muuttamalla kaikki osiot 1 osion mukaiseen toimintamuotoon. Hankkeen 

kunnan omamäärärahaosuus tarkentuu lähempänä aloittamisajankohtaa, mikä osaltaan voi 

vaikuttaa hankinnan toteutumiseen ja myös hankinnan keskeyttämiseen. Hankintapäätös 

tapahtuu ottaen huomioon kokonaistaloudellinen edullisuus:  

1. Palvelujen yhteenlaskettu hinta, osiot 1-3: painoarvo: 100 % - edullisin hinta saa 

pistemäärän 100 - muut saavat pisteitä sitä vähemmän mitä enemmän ne poikkeavat 

edullisimmasta - laskukaava: edullisin hinta/tarjottu hinta x 100  

2. Tasatilanteessa tarjoajien kesken jokaisesta puuttuvasta rastista vähennetään -10 pistettä.  

Pisteiden yhteismäärä ratkaisee tarjousten järjestyksen, sillä ehdolla, että kurssitoteutus 

pystytään toteuttamaan myös kaikilta muilta osin hankkeen edellyttämällä tavalla. Tämän 

edellytyksen myötä suurimman kokonaispistemäärän saanut valitaan.  

 

Päätöksestä ilmoittaminen  
Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee 

tarjouslomakkeella ilmoittaa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. Valitun 
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tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta kun molemmat 

osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat  
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. 

Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten tavarahankintojen yleiset 

sopimusehdot JYSE 2014 tavarat ja palvelut. 5. Tarjous liitteineen. 

 

Asiakirjojen julkisuus  
Viranomaisen julkisuuslain mukaan tarjoukset tulevat julkisiksi kun sopimus asiassa on 

tehty, siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai 

ammattisalaisuuksia. 

 

Tarjouksen toimittaminen ja voimassaolo  
Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 23.6.2021 klo 

16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi. Sähköpostiviestin 

otsikkokenttään merkintä ”Ilmajoki harrastaa – temppukurssin tarjous” Tarjouksen tulee olla 

voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Määräajan jälkeen 

jätettyjä tai puutteellisia tarjouksia ei oteta huomioon.  

Saapuneita tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta. 

 

 

Liitteet  
Kelpoisuus  

Tarjousliite 

Tarjoajan oma tarjousdokumentti palveluerittelyineen ja hintoineen 


