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Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2021 
Saarijärvi 
Maatalousala, metsäala, luonto- ja ympäristöala 

 

TRAKTORI 
 
 
Hankintamenettely Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta, 

hankinnassa käytetään avointa hankintamenettelyä. 
 
Hankinnan kohde Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Saarijärven yksikkö 

hankkii uuden traktorin Tarvaalan opetusmaatilan tarpeisiin. 
Traktorin tulee soveltua karjatilan töihin ja opetuskäyttöön. 
Hallintalaitteiden selkeys ja helppo säädettävyys eri kokoisille 
kuljettajille on tärkeää, sillä käyttäjiä on paljon. 

 
 
Hankinnan reunaehdot Hankinta toteutetaan Äänekosken ammatillisen koulutuksen 

kuntayhtymän hyväksytyn talousarvion 2021 
investointimäärärahojen puitteissa. Hankinnassa noudatetaan 
Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa 
(JYSE 2014) 

 
 
Tekniset vaatimukset: 

 
Moottori 

• Tehoa n. 125 kW 
 

Voimansiirto 
• 50 km/h 
• Powershift tai kaksoiskytkin 
• Sähköhydraulinen suunnanvaihto 
• Vedonvapautus 

 
Hydrauliikka 

• Suljettu järjestelmä 
• Tuotto yli 150 l/min 
• Takalohkoja 4-6 kpl 
• Keskilohkoja 2-3 kpl (etukuormaaja) 
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Ohjaamo 
• Ilmaistuin 
• Apukuljettajan istuin 
• Ohjaamon jousitus 
• Ilmastointi 
• Takalasin pyyhin/pesin 
• Varoitusvilkku 
• Riittävä työvalaistus (n. 10 työvaloa) 

 
Nostolaite ja VOA (taka) 

• Vetovarret Cat3-pikakourilla 
• Hydr. kaltevuudensäätö 
• VOA nopeudet 540/540E/1000 
• Näkyvyys vetokoukulle (peili tai kamera) 

 
Etukuormain 

• Sähköinen hallinta 
• Euro-kytkentälevy 
• Kolmas hydr. toiminto (paalipihti ym) 

 
Runko ja renkaat 

• Etuakselin jousitus 
• 650/65R38 esim Mitas 

 
Teknologia 

• Valmius automaattiohjaukseen. 
 

Muut hankinnan ehdot 
 

Koneelle myönnetään takuu 1v (uuden koneen takuu opetuskäyttöön) 
Kone pitää olla luovutettuna vko 17/2021 
Käyttökoulutus sis hintaan 

 

Osatarjous Ei oteta huomioon 

Vaihtoehtoiset tarjoukset 
Ei 
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Toimitusehto Toimitus Tuumalantie 17b, 43130 Tarvaala 

Toimitusaika Tarjouksessa kerrottava toimitusaika, tavoite 17/2021 

Takuu Tarjouksessa mainittava tuotteen takuuaika 

Varaosien saatavuus Varaosien saatavuus on pystyttävä takaamaan. 
Varaosatoimitukset saatava kahden vuorokauden sisällä 
tilauksesta. 

 
Huolto- ja käyttökoulutus 

Käyttöohjeet oltava suomen kielellä. Riittävä käyttö- ja 
huoltokoulutus. 

 
Hintatiedot ja hintojen ilmoittaminen 

Tarjouksessa hinta ilmoitetaan arvonlisäverottomana (alv 0%) 
nettohintana., jossa on otettu huomioon kaikki alennukset. Hinnan 
tulee sisältää kaikki toimituksesta, asennuksesta ja käsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. 

 
Maksuehto Tavara tai palvelu voidaan laskuttaa, kun se on hyväksytysti 

vastaanotettu. Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä. 
Viivästyskorko on korkolain 4§ 1 mom. mukainen. 

 
Toimituskohde Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärvi 

Tarvaala, Tuumalantie 17b 43130 Tarvaala. 
 
Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, 

ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö niin 
edellyttää. Tarjoajan Verot ja sosiaaliturvamaksut sekä 
eläkevakuutusmaksut on suoritettu. Todistukset pyydetään 
tarvittaessa. Ne eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia 
tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Mikäli ehdokas on 
liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun ja tilaajavastuulain (1233/2006) 
mukaiset tiedot ovat saatavilla kyseisestä palvelusta viimeistään 
tarjousten viimeisenä jättöpäivänä, tämän ei tarvitse erikseen 
toimittaa todistuksia ja selvityksiä. Todistukset ja selvitykset 
tarkastetaan vain tarjouskilpailun voittajalta. 
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Tarjouksen sisältö Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. 

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet 

Tarjous tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla 
tarjouslomakkeella. Tarjouksen tulee täyttää pyydetyt 
vaatimukset. Valintaperusteena on tarjouksen 
kokonaistaloudellisuus. Arviointiperusteita ovat: 

 
40% Hinta 

 
30% Tekniset ominaisuudet 

 
20% Soveltuvuus opetukseen ja sen tämänhetkisiin tarpeisiin 

10% Teknologiavalmiudet 

 
Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 

täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous 
saapuu myöhästyneenä. 

 
 
Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella 

tarjoukset ovat yleisesti julkisia, sopimuksen teon jälkeen, liike- ja 
ammattisalaisuuksia lukuunottamatta. Hintatiedot ovat lain 
mukaan aina julkisia. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat 
halutessaan tarjousasiakirjat nähtäväkseen hankintapäätöksen 
jälkeen. 

 
 
Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen 

viimeisestä jättöpäivästä. 
 
 
Lisäkysymykset Mahdolliset tarjoukseen koskevat liittyvät kysymykset tulee 

lähettää sähköpostitse osoitteella matias.harjula@poke.fi 
viimeistään 4.2.2021 mennessä. 

mailto:matias.harjula@poke.fi
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Tarjouksen palautus Tarjous tulee palauttaa suljetussa kirjekuoressa liitteineen 
paperiversiona viimeistään 25.2.2021 kello 12.00 mennessä 
osoitteeseen: 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 

 
Tarjouskuoreen on merkittävä tunnus ”Traktoritarjous” 

 

Tarjouspyynnön liitteet 
1. Tarjouslomake 


