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Tarjouspyyntö Hartolan ja Sysmän kuntien jätevedenpuhdistamon kuivatun ylijää-

mälietteen kuljetuspalvelusta 
 

HANKINTAYKSIKKÖ 

Hartolan kunta ja Sysmän kunta  

 

HANKINTA 

Hartolan ja Sysmän kuntien jätevedenpuhdistamoiden kuivattujen ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut. 

 

HANKINNAN YKSILÖINTI 

Ylijäämälietteiden kuljettaminen Hartolan ja Sysmän kuntien jätevedenpuhdistamoilta Labio Oy:n käsit-

telylaitokseen Lahteen. 

 

Tarjouksia pyydetään ylijäämälietteiden kuljetuksesta samassa kuljetuksessa molemmilta puhdistamoilta 

viikottain sekä ylijäämälietteiden kuljetuksesta eri kuljetuksina molemmilta puhdistamoilta.  

 

Osoitteet: 

Hartola jvp, Valtatie 1531, 19600 Hartola 

Sysmä jvp, Ohrasaarentie 3, 19700 Sysmä 

Labio Oy, Sapelikatu 7, 15160 Lahti 

 

Kuivatun ylijäämälietteen määrät ja noutovälit: 

 

Hartolan jätevedenpuhdistamo: n. 400 m3/vuosi 

(Nouto 1 kuorma viikossa, n. 7,7 m3 / viikko) 

  

Sysmän jätevedenpuhdistamo: n. 450 m3/vuosi 

(Nouto 1 kuorma viikossa, n. 8,7 m3 / viikko) 

 

Puhdistamoilla on käytössä ainoastaan yhdet lavat, joten siirtolavan tulee tuoda takaisin puhdistamolle 

välittömästi kuljetuksen jälkeen. Urakoijan vastuulle kuuluu siirtolavan asettaminen ajon jälkeen puhdis-

tamolle. 

 

HANKINNASSA HUOMIOITAVAA 

Tarjoajan vastuulla on perehtyä tehtävän suorittamiseen vaikuttaviin asioihin ennen tarjouksen antamista. 

 

HANKINNAN SOPIMUSKAUSI 

1.1.2021-31.12.2021 

 

Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden yhden (1) vuoden lisähankintaoikeuteen eli optioon. 

 

HINTATIEDOT 

Tarjouksessa ilmoitettava kuljetushinta (alv O %) seuraavasti eriteltynä: 

 

  

1) Lieteen kuljetus Hartolan jätevedenpuhdistamolta Lahteen Labio Oy:n toimipaikkaan ja lavan pa-

lautus jätevedenpuhdistamolle. Kuljetus puhdistamonhoitajan pyynnöstä noin kerran viikossa. 

Mainitaan ajokerran hinta.  
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2) Lieteen kuljetus Sysmän jätevedenpuhdistamolta Lahteen Labio Oy:n toimipaikkaan ja lavan pa-

lautus jätevedenpuhdistamolle. Kuljetus puhdistamonhoitajan pyynnöstä noin kerran viikossa. 

Mainitaan ajokerran hinta. 

 

3) Lieteen kuljetus viikottain yhteiskuljetuksella Sysmän ja Hartolan jätevedenpuhdistamoilta Lah-

teen Labio Oy:n toimipaikkaan ja lavojen palautus jätevedenpuhdistamoille. Mainitaan ajokerran 

hinta. 

 

Osatarjoukset sallitaan, eli mikäli yrittäjä ei pysty tarjoamaan kaikkiin edellä mainittuihin tarjouskohtei-

siin. 

 

Tarjouksessa on selvitettävä, miten tarjoaja takaa kuljetusvarmuuden mahdollisissa häiriötilanteissa mm. 

kuljetuskaluston rikkoontuminen / kuljettajan sairastuminen. 

 

Ilmoitetut hinnat ovat sitovia ensimmäisen vuoden, eikä tarjoajalla ole oikeutta muuttaa niitä ensimmäi-

sen sopimusvuoden aikana. Sen jälkeen sopimushintaa voidaan tarkastaa kustannusindeksin muutosta 

vastaavaksi. Mahdollisesti käytettävän optiovuoden hinta tarkastetaan neuvotellen ennen sopimuksen 

päättymistä. 

 

HANKINTAPERUSTEET 

Hankinta tullaan tekemään halvimman hinnan perusteella. 

 

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO 

Tarjousten tulee olla voimassa 15.2.2021 saakka.  

 

TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 

l. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnanta-

jarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

2. kaupparekisteriote 

3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva mak-

susuunnitelma on tehty 

4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, 

että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

 

Siinä tapauksessa, että tarjoukseen ei ole liitettynä edellä mainittuja todistuksia/selvityksiä tai niistä käy 

ilmi, ettei yhteiskunnallisia vastuita ole suoritettu, voidaan tarjous hylätä. 

 

 

LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET 

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus on tehty. 

 

Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos jokin asiakirja sisäl-

tää tarjoajan mukaan sellaista liike- tai ammattisalaisuuksia , tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erilli-

sellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Liitteessä  on myös oltava lyhyt perustelu siitä, mihin 

perustuen on kyse liike- ja ammattisalaisuudesta. Palvelun hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena. 

 

MUUT EHDOT 
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Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 

PALVELUT).  

 

HANKINTAPÄÄTÖS JA TIEDOKSIANTO 

 

Hartolan ja Sysmän kunnat tekevät kumpikin omat hankintapäätöksensä. Hankintapäätös lähetetään tie-

doksi kaikille tarjoajille. 

 

Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjous 

hylätään, ellei se ole tarjouspyynnön mukainen. 

 

Hankintapäätös ei muodosta hankintasopimusta. Hankintasopimus edellyttää osapuolten välisen erillisen 

kirjallisen sopimuksen laatimista ja allekirjoittamista. 

 

TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN 

 

Tarjous tulee jättää ke 25.11.2020 klo 9 mennessä.  

 

Tarjous tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen  

tarjouskilpailu@hartola.fi  

 

Sähköpostin otsikkotietoon on laitettava merkintä: “TARJOUS, Ylijäämälietteiden kuljetuspalvelu”. 

 

 

LISÄTIETOJA 

 

Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa tekninen johtaja Janne Myntti, puh 044 743 2252, 

janne.myntti@hartola.fi 

 

sekä 

 

puhdistamojen hoitajat 

Hartola, puh. 044 743 2246 

Sysmä, puh.  044 713 4550 / 044 713 4551 
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