TARJOUSPYYNTÖJÄ SYSMÄN TAAJAMAN SIISTIMISESTÄ JA ILMEEN
PARANTAMINEN

Sysmän kunnanhallitus pyytää tarjouksia Sysmän taajaman siistimisestä ja ilmeen parantamisesta.
Tarjoukset voivat olla vapaamuotoisia ja sisältää mitä tahansa taajaman siisteyttä ja ilmettä parantavaa.
Käytössä oleva määräraha, jonka puitteissa valittavat toimenpiteet toteutetaan, on 17 650 € alv. 0 %.
Valinnassa painotetaan hyötysuhdetta, paljonko esitetty toimenpide hyödyttää suhteessa sen
kustannukseen. Tarjottavaan kiinteään hintaan on sisällytettävä kaikki mahdolliset kulukorvaukset. Työn
odotetaan valmistuvan 30.6.2018 mennessä.

Tarjouksissa pyydettävät tehtävät
Voi olla mitä vain taajamaa siistivää tai ilmettä parantavaa: maalaus, taide, istutukset, eläimet, raivaus,
purkaminen ym. Mikäli toimenpide kohdistuu tiettyyn yksityiseen kiinteistöön, on toimenpiteeseen oltava
kiinteistönomistajan lupa. Mikäli esitettävä toimenpide kohdistuu valtion tiealueeseen tai maille, on
toimenpiteille haettava lupa. Lupa‐asiat huomioidaan tarjouksia käsiteltäessä. Myös mahdolliset lupa‐ ja
ilmoitusasiat on huomioitava. Ainoa muu rajaus on, että jätettävien tarjousten toiminta‐alue on Sysmän
taajama.

Taustatietoa Sysmästä, jotka toivomme otettavan huomioon tarjouksessa
Sysmän kunta on ulkoistanut sosiaali‐ ja terveyspalvelut, tämä turvaa kuntalaisille laajat lähipalvelut.
Sysmässä on asukaslukuun nähden muutenkin kattavat julkiset sekä yksityiset palvelut. Sysmässä on paljon
vapaa‐ajanasutusta, missä on iso ostovoimapotentiaali. Sysmän kunnassa ollaan ottamassa käyttöön omaa
paikallisvaluuttaa. Elinvoimatyöhön on panostettu. Sysmä on monessa asiassa maakunnassa edelläkävijä.
Sysmää myös arvostellaan siitä, että se ei tee kuten muut ja menestyy muita paremmin. Sysmässä on
maakunnan alin kunnallisveroprosentti. Sysmään on vaikea saada työvoimaa sekä muuttajia ja asukasluku
vähenee. Asuminen on edullista. Iso kaupunki (Lahti) on 70km päässä, mikä on liian kaukana runsaaseen
pendelöintiin. Työpaikkoja tarvittaisiin lisää. Kunnalla on vakavaraisen emäpitäjän imago.
LIITE 1 (kunnan keskustan kartta)

Tarjouspyynnön pisteytyksessä hinnan painoarvo on 50 % ja ideoiden 50 %. Pisteytys tehdään kokonaisina
pisteinä. Tasapistetilanteessa ratkaisee arpa. Maksimipistemäärä on 20.
‐ Esitetyn toimenpiteen kustannus, 1 000 € tai vähemmän antaa täydet 10 pistettä. Jokainen 500 € yli 1 000
€ vähentää yhden pisteen. 6 000 € antaa 0 pistettä.
‐ Idea arvioidaan elinvoimatyöryhmässä 0‐10 pisteen arvoiseksi. Idea arvioidaan kokonaisuutena, miten se
sopii Sysmän kunnan tässä tarjouspyynnössä esittämiin tarpeisiin.
Esitetyn toimenpiteen on sisällettävä idean lisäksi kustannuksen, jolla tarjoaja tai yhteistyökumppani sen
toteuttaa. Tarjoukset, joissa ei ole kustannusarviota hylätään. Sysmän kunta maksaa valituista

toimenpiteistä tarjouksen mukaisen summan. Mahdolliset tarjouksen ylittävät kulut jäävät tarjoajan
riskiksi. Maksu tapahtuu, kun työ on todettu tehdyksi tarjouksen mukaisesti.

Tarjoukset on jätettävä 8.12.2017 klo 15 mennessä sähköpostitse kirjaamo@sysma.fi

Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä.
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