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LIITE 4
TARJOUSPYYNTÖMALLIT
Liite sisältää tarjouspyyntöjen ohjeellisen tarjouspyyntösisällön pienhankinoissa (hankintalain tai
erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuulumattomissa hankinnoissa) sekä hankintalain tai
erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa (kansalliset hankinnat, EUhankinnat
Osa jäljempänä sanotuista hankintalain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin liittyvistä sisällöistä
tulee mainita jo ao. hankintalain tarkoittamassa pakollisessa hankintailmoituksessa.
Tarjouspyynnössä on ilmoitettava ne tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja
tarjouksen tekemisessä, kuten esimerkiksi hankintayksikön käyttämä hankintamenettely taikka
hankintayksikön käyttämät tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdot, jos näitä ei ole kuvattu jo
hankintailmoituksessa.
Tarjouspyyntö on laadittava niin selkeäksi, että tarjoajat voivat antaa sen perusteella
vertailukelpoisia tarjouksia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos hankintailmoitus ja
tarjouspyyntö eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan sitä, mitä hankintailmoituksessa
ilmoitetaan.
Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa
keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö täydentää hankintalain tai erityisalojen
hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa hankintailmoitusta. Tarjouspyynnön
keskeisenä tarkoituksena on kuvata hankinnan kohde syrjimättömällä tavalla sekä pyytää
toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa.
Pienhankinnat
Pienhankinnoissa suositellaan käytettäväksi jäljempänä sanottujen kansallisten hankintojen tai EUhankintojen mukaista tarjouspyyntömallia.

Kansalliset hankinnat/ hankintailmoituksen/tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö
-

-

Hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus ja hankinnan
sisältöä koskeva(t) CPV-koodi(t)
Hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä,
onko hankinnan ennakoitu arvo vähintään 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen
kynnysarvon suuruinen
Hankintalaji
Hankinnan kohteen kuvaus
Hankintamenettelyn kuvaus
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset
Tieto siitä, varataanko hankinta työkeskuksille tai vastaaville toimittajille
taikka toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Tarjousten jättämisen määräaika (hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen
määräaika, johon)
mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava
hankintayksikölle
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-

-

Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat (kuten hankintasopimus)
Jos hankinnassa käytetään soveltuvuusvaatimuksia, on hankintailmoituksessa
ilmoitettava vaatimusten asettamisesta ja siitä, mistä tiedot soveltuvuusvaatimuksista
on ja niiden todentamista koskevista asiakirjoista on
saatavilla
Tieto siitä, rajoitetaanko ehdokkaiden määrää
Tieto siitä, jos hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää
muualta saatavissa olevilla tiedoilla
osoite, johon tarjoukset on toimitettava
tarjousten voimassaoloaika.

Tarjouspyyntö on laadittava niin selkeäksi, että tarjoajat voivat antaa sen perusteella
vertailukelpoisia tarjouksia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos hankintailmoitus ja
tarjouspyyntö eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan sitä, mitä hankintailmoituksessa
ilmoitetaan.

EU-hankinnat/ / hankintailmoituksen/tarjouspyynnön ohjeellinen sisältö

-

-

-

-

Hankintayksikön nimi, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön tiedot
Pakolliset tiedot
Hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus ja hankinnan kohteeseen
liittyvät muut laatuvaatimukset (tekniset vaatimukset riittävän yksityiskohtaisesti
sekä tiedot hankittavista määristä ja yksiköistä, tarvittaessa
erillisellä liitteellä)
Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen
Määräaika tarjousten tekemiselle (päivämäärä ja kellonaika)
Tarjousten toimitusosoite
Kieli tai kielet, joilla tarjous on laadittava
Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat (kuten hankintasopimus)
Tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä
sekä neuvotteluissa käytettävä kieli tai kielet
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset (taloudellinen
ja rahoituksellinen tilanne, tekninen soveltuvuus ja ammatillinen
pätevyys) ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen
asiakirja (ESPD-lomake) ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan
tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden
arviointia varten toimitettava
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet (halvin hinta, kustannuksiltaan
edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras) ja niiden suhteellinen
painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisesti tärkeysjärjestys
Tarjousten voimassaoloaika
Keskeiset sopimusehdot, kuten toimitusaika ja toimitusehto toimituslausekkeita
Finnterms 2001 tai Incoterms 2010) käyttäen (sopimusluonnos
tai vakiosopimusehdot, esim. JYSE 2014 Tavarat tai Palvelut ehdot, JIT 2015 -ehdot)
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Muut tiedot, joilla voi olla merkitystä hankinnassa, kuten
o Hintojen antamista varten hintalomake sekä hinnoitteluperusteet ja ohjeet

-

Muut toimitusta, pakkausta, kierrätystä ym. koskevat tiedot
Maksuehto 21 pv netto
Laskutusta ja laskujen käsittelyä koskevat tiedot, ml. verkkolaskutusta
ja laskujen automaattista käsittelyä koskevat tiedot
Muut sopimusehdot joko sopimusluonnoksena tai vakiosopimusehtoina
(JYSE 2014, JIT 2015, YSE 1998 jne.)
Tarjouksen tekoa koskevat muut ohjeet ja lomakkeet

-

