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TARJOUSPYYNTÖ TOIVAKAN KUNNAN METSIEN HOIDOSTA VUOSILLE 
2021–2025 
 

Toivakan kunta pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne Toivakan kunnan omistamien 

metsien hoidosta vuosille 2021–2025 seuraavasti: 

Toivakan kunnan omistuksessa olevien metsä- ja taajamametsäkiinteistöjen pinta-

ala on noin 660 ha. Metsänhoitotöitä on suunniteltu vuosille 2021–2025 liitteenä 

olevan taulukon mukaisesti noin 200 ha. 

Metsänhoitoon liittyvät työt pyritään jakamaan tasaisesti suunnitelmavuosille. Met-

sähakkuiden tavoitteena on suunnitelmavuosina kattaa metsänhoitotyöt. Em. peri-

aatteen lisäksi tehtävät muut kunnan talouteen liittyvät metsänhakkuut suunnitel-

laan vuosittain erikseen ja pääsääntöisesti niistä pyydetään tarjoukset. 

Metsänhoitosuunnitelma on päivitettävä vuoden 2021 aikana ja sen jälkeen sitä on 

päivitettävä reaaliaikaisesti koko sopimuskauden ajan. 

Hinnat on ilmoitettava euroina/hehtaari liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle. Hinto-

jen tulee sisältää kaikki niihin liittyvät kulut (mm. työntekijöiden palkat, työnjohto, 

sosiaalikulut, matkakorvaukset, konekulut ja metsäsuunnitelman päivitys). Hoito-

töiden kohdalla on ilmoitettu arvioitu suunnitelman mukainen hehtaarimäärä, jonka 

kautta tarjousvertailu nyt tarjoavien kesken tehdään. Todellinen määrä vuosina 

2021–2025 saattaa jonkin verran poiketa tarjousvertailussa käytettävästä hehtaari-

määrästä.  

Tarjouslomakkeelle on annettava hinta €/ha jokaiseen pyydettävään kohtaan. Tar-

joamaton palvelu johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjousvertailuna käytetään pe-

riaatetta halvin kokonaishinta. 

Tarjouspyyntölomakkeella pyydetään myös yksikköhintaa asiantuntijapalveluista, 

joita valitulta tarjoajalta voidaan ostaa esim. metsäarvioiden tai metsäkauppojen 

valmisteluihin. Asiantuntijapalveluiden yksikköhintapyyntö on erillinen koko-

naisuus, joka ei ole sidoksissa metsänhoitosopimukseen. Mahdollisessa palvelun 

käytössä huomioidaan myös esteellisyydet.  

Toivakan kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarjousvertailuun 

otetaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka on tehty tämän tarjouspyynnön ehtojen 

mukaisesti. Lopullisen päätöksen yhteistyökumppanista tekee kunnanhallitus. 

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka. 
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Tarjous tulee toimittaa postitse 5.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 

  Toivakan kunta 

  iltaruskontie 2 

  41660 Toivakka 

 

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa ja siinä on oltava maininta 

  ”Toivakan metsänhoitotyöt 2021-2025”. Tarjous on tehtävä suomenkielellä. 

 

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa tekninen johtaja Jukka Paalanen 

040 640 2034, jukka.paalanen@toivakka.fi 

 

Jukka Paalanen 

tekninen johtaja 

Toivakan kunta  

mailto:kirjasto@toivakka.fi

	TARJOUSPYYNTÖ TOIVAKAN KUNNAN METSIEN HOIDOSTA VUOSILLE 2021–2025

