
Virtain kaupunki 

 

Liikuntasalin välineistö 

 

Virtain kaupunki pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön liitteen mukaan uuden yhtenäiskoulun 

liikuntasalin ensikertaisen kalustamisen välineistä. 

 

1. HANKINTAYKSIKÖN ESITTELY 

Hankintayksikön yhteyshenkilöt hankinnassa: 

Virtain kaupungin sivistyslautakunta. Virtain yhtenäiskoulu. 

Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala ja varahenkilönä apulaisrehtorit Heikki Kangasluoma ja Teemu 

Kontoniemi. 

Yhteystiedot: 

katri.rantala@virrat.fi    gsm 044 7151430 

heikki.kangasluoma@virrat.fi gsm 044 715 1420 

teemu.kontoniemi@virrat.fi  gsm 044 289 3892 

 

2. HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS 

Hankinnan kohteena on Virtain yhtenäiskoulun liikuntasalin ensikertainen kalustaminen. Tarjouspyyntö on 

jaettu osatarjouksiin Liite 1 mukaisesti; voimistelumatot, voimistelutelineet, pallopelivälineet ja 

ulkopelimaalit. 

Yhtenäiskoulu valmistuu Virroille kesällä 2021. Koulu on laajuudeltaan n. 6870m2 ja toiminta käynnistyy 

elokuussa 2021. Koulussa tulee opiskelemaan esi- ja perusopetuksessa n.500 lasta. Rakennuksessa 

järjestetään myös osa lukio-opetuksesta. Henkilöstöä tiloissa on n. 75. Lisäksi tiloja käytetään iltaisin ja 

viikonloppuisin aktiivisesti vapaa-ajan- ja harrastuskäytössä.  

Liikuntavälineiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä volyymi on kuvattu tarjouspyynnön Liitteessä 

1. 

2.1. Hankintamenettely 

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). 

Sopimusehtoina noudatetaan ”JYSE 2014 Tavarat ” päivitysversiota 2017. 

Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita. 

Tarjoukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi. 
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2.2.Toimitusaika 

Opetusvälineet tulee toimittaa koululle siten, että ne ovat koulun liikuntasalissa viikolla 30/2021. 

Lopputarkastus tulee olla suoritettavissa viikolla 32/2021. Tarkemmat toimitusajat sovitaan tilauksen 

yhteydessä. 

2.3.Takuu 

Kaikilla kalusteilla ja niihin käytetyillä materiaaleilla tulee olla vähintään 24kk:n takuu. Takuun tulee koskea 

kaikkia tuotevirheitä sekä kuljetus- ja laatuvirheitä. 

2.4.Sopimusaika 

Sopimus on määräaikainen ja kertaluonteinen. Sopimus päättyy, kun välineistö on tilauksen mukaisesti ja 

hyväksytysti toimitettu ja vastaanottotarkastettu. 

2.5. Osa- ja rinnakkaistarjoukset 

Tarjoajat voivat tarjota ja toimittaa osa- ja rinnakkaistarjouksia siten, että tarjoajan tulee tarjota 

kokonaisuutena joko yksittäinen osakokonaisuus tai kaikki osakokonaisuudet erillisin hinnoitteluin. Hinnat 

sisältävät tuotteet toimitettuina paikoilleen. 

 

3. TARJOUKSELLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

Tarjouksen tulee sisältää edellä mainitut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Tarjous hylätään, jos tässä 

asiakirjassa edellä mainitut vaatimukset eivät täyty. Teknisten ja toiminnallisten vaatimusten osalta tilaaja 

sallii tarjousvaiheessa vähäiset muutoksen mm. tuotteen kokoon. Koko voi poiketa esimerkkituotteesta 

10%. Tarvittaessa hankintayksikkö voi pyytää täydennyksiä. 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten 

viimeisestä jättöpäivästä lukien. 

 

4. LASKUTUS JA MAKSUEHTO 

Laskutus tapahtuu hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen. 

Maksuehto 21 pv netto.  

Laskutus-, pientoimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Hinnat sisältävät tuotteet toimitettuna ja koottuna 

kohteeseen. 

 

5. TARJOUSTEN KÄSITTELY, TARJOAJIEN JA TARJOUSTEN KELPOISUUS JA TARJOUSTEN VERTAILU 

Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. 

Määräajassa saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi 

seuraavasti; 

 



1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 

2. Tarjousten vertailu. Tarjouksen valintaperuste on hinta. 

 

6. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN 

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan tarjoajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköpostilla. Hankintapäätöksen 

tekee Virtain kaupungin sivistyslautakunta, mikäli tarjouksen kokonaissumma ylittää kaupungin 

hallintosäännön mukaisen viranhaltijan hankintarajan. Muussa tapauksessahankintapäätöksen tekee 

yhtenäiskoulun rehtori. 

Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. 

Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden 

perusteella. 

 

7. HANKINNASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 

1. Sopimus sisältäen Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Tavarat) ja muut liitteet 

2. Tarjouspyyntö liitteineen 

3. Tarjous liitteineen. 

 

8. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti yleisesti 

julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Siksi tarjoukset on 

pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. 

Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä 

liitteellä, jonka tulee olla selkeästi merkitty, merkinnällä SALAINEN. 

 

9. SOPIMUS 

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan 

tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi 

päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus.  

Osapuolia sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 

hankintasopimuksen. 

 

 

 



10. HANKINTAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostitse 13.4.2021. klo 15 mennessä 

yhteyshenkilöille. Kysymyksiin vastataan viimeistään 16.4.2021 

11. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

Tarjous liitteineen tulee jättää sähköisesti 28.4.2021 klo 12 mennessä osoitteella Virtain kaupunki, 

Kirjaamo, kirjaamo@virrat.fi. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

 

Virtain kaupunki 

Sivistyslautakunta 

Katri Rantala 

Yhtenäiskoulun rehtori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarjouspyynnön Liite1.   

Liikuntavälineiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 

 

Osio 1; Voimistelumatot 

 2 kpl Alastulomatto; Kiinteä vaahtomuoviydin, kantokahvat, luistamaton pohja koko 400 x 200 x 40 

cm   

 2 kpl Alastulomatto. Kiinteä vaahtomuoviydin, kantokahvat, luistamaton pohja koko 300 x 200 x 30 

cm 

 20 kpl Jumppamatto. Kevyt solumuovi / kerrosrakenne. Päällinen mattapintainen, likaa hylkivä, 

luistamaton. Esim. Airex Titania tai vastaava tuote. 200 x 125 x 3-4 cm. 

 20 kpl Jumppamatto. Esimerkiksi Airex Coronella tai vastaava tuote. Solurakenne, vettä hylkivä, 

mattapintainen, helposti puhdistettava, luistamaton, kevyt vaahtomuovi. Rei’itettyinä 

seinätelineillä. 185 x 60 x 1,5.  

 1 kpl Rullamatto huopapäällisellä. 100 x 1200 x 3,5 cm.  

 

Osio 2; Voimistelutelineet 

 2kpl Mini trampoliini.  koko 115 x 115 cm. Korkeussäädettävä, tukevat kumitassut, punottu 

kangasosuus 65x65 cm. Ripustus yli 20 teräsjousella.  

 Booster Board -tyyppinen minitrampoliini. Kuljetuspyörillä. 

 2 kpl Pehmuste ponnahduslaudalle. Turvapäällinen. Ponnahduslautaan sopiva. 

 2 kpl Ponnahduslauta. Esim. ponnahduslauta Gepard tai vastaava tuote. Koko 120 x 60 x 21,5 cm.  

 1kpl Pieni pyöreä trampoliini. Korkeus n. 20-25 cm, halkaisija n. 125 cm. Vahva kangas, ripustus 

teräsjousilla, leveä reunasuojus, ei painorajaa.  

 8 kpl Voimistelupenkit. 300 x 25 x 30. Kumisuojuksin. Puinen, alapuolella 9 cm leveä tasapainolauta. 

Ripustuskoukut puolapuihin kiinnittämistä varten.  

 1 kpl kolmiosainen hyppyarkku. Kantokahvalliset osat. Osien kiinnitys toisiin tarranauhalla. 130 x 100 

x 80/ 40.  

 1 kpl Volttiarkku. 80 x 60 x 130. Päällinen kantokahvoilla ja luistamattomilla pohjilla. Pintalevy 

neopren vaahtoa, tai vastaava. 

 1 kpl Kolmiosainen hyppyarkku 85 x 75 x 60/30. Kantokahvalliset osat. Osien kiinnitys toisiin 

tarranauhalla.  

 1 kpl Iso vaahtomuoviarkku 4 osainen 130 X 120 x 40/80. Likaa hylkivä, kantokahvat, osin kiinnitys 

toisiin tarranauhalla.  

 1 kpl Kiilamatto 100 x 95 x 40cm . Vaahtomuovia, kestävä pvc-päällinen, luistamaton, likaa hylkivä  

 1 kpl Kuperkeikkamatto kuperkeikan opetteluun 120 x 80 x 30. Likaa hylkivä, liukumaton. 

Lisäkappaleella.  

 1 kpl kuperkeikkakiila 120 x 80 x 30/5  

 1 kpl Pyöreä hyppyarkku 80 x 60 x 72. Vaahtomuovi, ostokahva, liukumaton ja likaa hylkivä  

 1 kpl Vaahtomuovisarja sylinteri. Voidaan jakaa kahteen puolikkaaseen. Pituus 300 x 200 x 30  

 2 kpl pukki.  Neliosainen, vaahtomuovia, luistamaton ja luistamaton Styropor yläpinta. 

Tarranauhakiinnitys 115 x 40/80 cm)  

 Mattovaunu lavamalli, pohjalevyllä. Nivelpyörillä. koko 200 x 100  cm 

 



 

Osio 3; Pallopelivälineet 

 Täyshitsattu teräsrunkoinen salibandy/pelimaali verkolla 

o  2 kpl 60 x 45 x syvyys25/25.   

o 4 kpl junior 120 x 90. Ottelumaali nuoremmille. Takaverkkotuet. verkolla.  

o 2 kpl virallinen 160 x 115. Sisältää verkon ja laahusverkon.  

 4 kpl Pallovaunu. Putkirunkoinen, pyörillä, kannellinen, (85x 65 x 60). Nivelpyörät  

 Sulkapallopylväs 3 paria. Teräs, vastapaino ja pyörät.  

 Sulkapalloverkot. Silmäkoko 20 mm. Telineisiin sopivat verkot. Sääntöjen mukainen verkko. 

Verkkoripustin sulkapalloverkolle. Varustettu ripustussilmukalla. Koukku verkkoripustimelle.  

 1 x Mailojen säilytysjärjestelmä. Sivusta avattava yläosastaan. alaosa kiinteä.  Teräsputkirunko, 

Pyörillä, 125 x 40 x 40  

 

Osio 4; Ulkoliikuntamaalit 

 2 kpl Pienoisjalkapallomaali verkoilla. Täyshitsattu, alumiini, ruostesuojattu.  300 x 150  

 2 kpl Jääkiekkomaalit junior, verkoilla. 120 x 50  

 


