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TARJOUSPYYNTÖ  
 

Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Seinäjoen 
kaupungin virallisten lehti-ilmoitusten julkaisemisesta tämän tarjouspyynnön 
ehtojen mukaisesti. 

 
1. Ilmoitus- ja hankintamenettely  

 
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, josta ilmoitus Editan 
sähköiselle Hilma-ilmoituskanavalle on annettu 27.5.2021. 
(www.hankintailmoitukset.fi). 

 
 Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat  
  
 Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
 
2. Sopimuskausi  

 
Sopimuskausi alkaa 1.7.2021 ja päättyy 30.6.2023. 
 
Tilaaja varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2)  
yhden (1) vuoden mittaisella optiovuodella.  
Tilaaja tekee optiokausista erilliset päätökset ja sopimukset. 
 
Option käyttämisestä ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen 
sopimuskauden päättymistä. 

 
3. Hankinnan kohde ja palvelun kuvaus 
  

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.  

 
Seinäjoen kaupunginhallitus on päättänyt, että asioissa, joissa laki edellyttää 
kuuluttamista siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ilmoitukset 
julkaistaan kaupungin julkisten kuulutusten sähköisellä ilmoitustaululla 
kaupungintalolla osoitteessa Kirkkokatu 6 ja kaupungin ilmoituslehdeksi valitsemassa 
lehdessä. 

 
Seinäjoen kaupunki pyytää tarjousta virallisten kuulutusten ja ilmoitusten eli lain 
mukaan ilmoitettavien asioiden julkaisemisesta. 

 
Tarjouskilpailussa tullaan valitsemaan kaupungin viralliseksi ilmoituslehdeksi lehti, 
joka jaetaan lähtökohtaisesti kaikkiin Seinäjoen kotitalouksiin. 

 
Kaupungin virallisen ilmoituslehden tulee ilmestyä vähintään kerran viikossa 
viimeistään keskiviikkona. Yksiköiden harkinnan mukaan viralliset kuulutukset ja 
ilmoitukset voidaan tarvittaessa julkaista myös muissa ilmoitusvälineissä, mikäli tämä 
on tarkoituksenmukaista oikean kohderyhmän saavuttamiseksi. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
http://www.seinajoki.fi/hankinnat
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Kaupungin julkaisemia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat mm. maankäyttö- ja 
rakennuslaissa, ympäristösuojelulaissa ja –asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. 
ilmoitettavat ja kuulutettavat asiat.  

 
Kaupungin virastot ja liikelaitokset toimittavat ilmoitusmateriaalin sähköpostilla 
valmiina pdf-tiedostoina tai pyytävät lehdiltä tai mediatoimistolta tarvittaessa erillisen 
tarjouksen ilmoituksen valmistamisesta ja edelleen lehdille välittämisestä annetun 
aineiston pohjalta. 

 
Kaupunki ei sitoudu tiettyihin ilmoitusmääriin sopimuskauden aikana. 

 
4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 

 
Tarjouksen laatimiskieli on kokonaisuudessaan suomi. Tarjous ei saa olla 
ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. 

 
Tarjous tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä 
sisäänjättöpäivästä lukien. 

  
5. Tarjoajan soveltuvuus ja kelpoisuus 

 
Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimipaikan 
osoitetiedot sekä tiedot tarjouksen vastuu- tai yhteyshenkilöstä. 

 
Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset palvelun 
tuottamiseen sekä pyydetyn palvelun harjoittamiseen oikeuttava lupa. 

 
 Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. 
 

Tarjoajan tulee antaa selvitys siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä 
velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten 
maksujen maksamisesta. Näistä on pyydettäessä toimitettava todistukset, jotka 
eivät ole kolmea kuukautta vanhempia tarjousten sisäänjättöpäivästä laskettuna. 

 
Tarjouksen mukana on palautettava tarjoajan kelpoisuuden arviointi -lomake 
täytettynä. Lomake, liite 1, on tarjouspyynnön liitteenä. Toimittaja vastaa 
kelpoisuustietojen tarkistamisesta omilta alihankkijoiltaan. 
 
Tilaajalla on oikeus poissulkea tarjoaja tarjouskilpailusta, jos siihen kohdistuu 
hankintalain 1397/2016 80 § tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 
hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka 
peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.  

 
Palveluntuottajaksi hyväksytty toimittaa vuosittain tilaajalle 1.12. mennessä ilman 
eri pyyntöä todistuksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, 
kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen 
maksamisesta. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos toimittajan tiedot ovat ilman 
tilaajalle aiheutuvia kustannuksia saatavissa www.vastuugroup.fi  -palvelusta. 
 
 
 
 

http://www.vastuugroup.fi/
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6. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset 
 

  Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät  
  vaatimukset 

 
Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat 
vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä 
tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä 
selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. 

 
Toimituksellinen sisältö 
Lehdessä täytyy olla toimituksellista sisältöä, mm. ajankohtaista uutisointia 
Seinäjoelta. Lehti ei saa olla ensisijaisesti mainoslehti. 

 
Levikki- ja jakelutiedot 
Tarjoukseen on liitettävä viimeisin lehden jakelumäärä Seinäjoen kaupungin alueella 
ja tieto siitä, jaetaanko lehti mainoskieltotalouksiin sekä mainoskieltotalouksien määrä 
jakelualueella. Tarjoukseen on merkittävä ne postinumeroalueet, joihin lehteä ei jaeta 
sekä näillä postinumeroalueilla sijaitsevien kotitalouksien määrä. 

Jakelujärjestelmä 

Tarjoukseen on liitettävä selvitys jakelujärjestelmän olemassaolosta ja sen 
luonteesta. Tarjoukseen on myös liitettävä tiedot lehden ilmestymistiheydestä ja 
ilmestymispäivistä. 

  
7. Hinta ja toimitusehdot  

 
Tarjouksessa hinta tulee esittää siten, että siinä ilmoitetaan kaupungille myönnettävä 
alennusehto prosenttilukuna suhteessa voimassa olevan mediakortin 
palstamillimetrihintaan. Alennusehto tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan 
mukaan lukien mahdolliset optiokaudet. Mikäli palveluntuottajalla on sopimuskauden 
aikana kampanjoita tai muita hintaan liittyviä alennuksia, tilaaja on oikeutettu näihin, 
jos ne ovat sopimuksen alennusehtoa alhaisempia. 

 
Mediakortti, jonka hintaan hinnoittelu perustuu, on liitettävä mukaan tarjoukseen. 

 
Tarjouksessa on ilmoitettava tämän hinnoittelun mukaisen ilmoituksen sijainti 
lehdessä sivunumerotietona. 
 
Palstamillimetri euroina x alennusprosentti = tarjoushinta euroina.  
 
Hinta on ilmoitettava tarjouksessa nettohintana ilman arvonlisäveroa. 

 
 Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun saapumisesta.  
 Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 
Tarjoajalla ei ole oikeutta periä muita maksuja tai laskutuslisiä. 

 
8. Vakuutukset  

 
Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset. 
Näistä on pyydettäessä annettava selvitys. 
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9. Alihankinnat  
 

Palveluntuottaja voi käyttää hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen 
alihankkijoita. Tarjouksessa on ilmoitettava alihankkijat ja miltä osin heitä 
käytetään tarjotun palvelukokonaisuuden tuottamisessa. 
 
Palveluntuottaja vastaa käytettävien alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja 
vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle 
asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Alihankkijoiden tulee täyttää tarjoajan 
soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset, näistä on pyydettäessä toimitettava 
todistukset tilaajalle. 

 
Alihankinnan ketjuttaminen ei ole sallittua. 

 
Palveluntuottajan on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos 
siihen kohdistuu hankintalain 1397/2016 80 § tarkoitettu pakollinen 
poissulkemisperuste tai hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen 
alkamisen jälkeen.  
 
Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa 
hankintasopimus päättymään välittömästi. 

 
10. Tilat, välineet, palveluvarusteet 

 
Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen tarvittavista tiloista, 
välineistä ja muista palveluvarusteista. 

 
11. Ympäristöasiat 

 
Tarjoajan on ilmoitettava, miten se huomioi ympäristöasiat toiminnassaan. Lisäksi 
on ilmoitettava, miten toimittaja jatkossa kehittää toimintansa 
ympäristömyönteisyyttä. 

 
12. Osatarjoukset   

 
Osatarjouksia ei oteta huomioon. 

 
 Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 
 
13. Laskutus ja maksuehdot 

 
Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja 
maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan verkkolaskun 21 päivän kuluttua laskun 
saapumispäivästä. Jos toimittaja laskuttaa tilaajaa paperilaskulla, lasku erääntyy 
maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumispäivästä. 

 
Viivästyskorko on korkolain mukainen 

 
 Laskuun viite: laadittavan sopimuksen numero ja mahdollinen teksti 
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Mahdolliset hyvityslaskut tulee toimittaa eri laskuilla. Hyvityslaskuissa tulee olla 
viittaus alkuperäiseen laskuun. 

 
 Verkkolaskutuksen ohjeet: http://www.seinajoki.fi/verkkolasku/  
 
14. Seuranta ja raportointi 

 
Palveluntuottaja antaa pyydettäessä toteutuneesta palvelusta veloituksetta 
kirjallisen raportin. 

  
15. Arkistointi, salassapito ja tietojen luovuttaminen  

  
Palveluntuottajan palvelun tuottamista varten tilaajalta saamat asiakirjat ovat 
luottamuksellisia ja tilaajan omaisuutta.  
 
Sopijaosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen 
tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja 
kehittämissuunnitelmista. 
 
Palveluntuottajaa sitovat laissa säädetyt salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.  
 
Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista 
osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy 
voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. 
 
Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman 
tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja saa kuitenkin käyttää 
sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä 
tarkoitetuille hankintayksiköille. 

 
16. Valintaperusteet  

 
Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti 
edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisuusvertailussa otetaan arviointiperusteina 
huomioon halvin hinta.  

   
17. Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot 

 
Tiedoksianto hankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. 
Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon tämä tiedoksianto 
lähetetään. 

 
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään 
toimitussopimus seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 

1. laadittava sopimus 
2. tarjouspyyntö  
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2017 Palvelut  
4. tarjous 

 
 
 
  
 

http://www.seinajoki.fi/verkkolasku/
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18. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
 

Tilaajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua 
irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Irtisanomisaikana 
noudatetaan ehtoja, jotka olivat voimassa ennen irtisanomisajankohtaa. 
 
Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos toinen 
osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että 
olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, 
sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen 
syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, 
kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta.  
 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos 
palveluntuottajaa rasittaa hankintalain 1397/2016 80 §:ssä mainittu pakollinen 
poissulkemisperuste tai hankintalain 81 §:ssä mainittu harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään 
välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta 
sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 
 

19. Sopimuksen siirtäminen 
  

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

 
20. Laadulliset puutteet ja sanktio  

 
Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä sopimusasiakirjoissa on sanottu palvelun sisällöstä 
ja laadusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu 
ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla.  

 
Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun tilaajien kanssa 
palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan 
aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.  

 
Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan tilaajalle jokaisesta sovitusta, mutta 
kokonaan suorittamatta jääneestä palvelusta korvauksen, joka on tuhat euroa 
(1 000,00). Korvaus hyvitetään tilaajalle seuraavan laskutusjakson yhteydessä.  

 
Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta suorittaa tilaajalle korvausta mikäli sovittu 
palvelu peruuntuu palveluntuottajasta riippumattomista syistä.  

 
Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle 
mahdollisimman pikaisesti sen ilmaannuttua. Sanktion täyttymisen ehdoista 
neuvotellaan yhteyshenkilöiden välityksellä kunkin tapauksen kohdalla. 

 
21. Kartelliehto  

 
Palveluntuottaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole 
tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain 
tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn 
kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan 
toiminta-alueella. 
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Mikäli palveluntuottaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee palveluntuottajan 
suorittaa tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta palvelun 
kokonaisarvosta korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle 
aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian 
selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. 
 
Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. 

 
22. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita 
sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Etelä-Pohjanmaan 
käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 
23. Muut ehdot  

 
Hankinnassa noudatetaan  

1. lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) 
2. Seinäjoen kaupungin hankintaohjetta 
3. Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2017 Palvelut. 

 
 Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hylätään. 
  

Myöhässä saapunutta tarjousta ei käsitellä. 
 
 Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 
 

Tilaaja voi perustellusta syystä jättää hankinnan toteuttamatta. 
 
Mikäli lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus muuttuu sopimuskauden aikana 
osapuolet neuvottelevat tähän sopimukseen tarvittaessa tehtävistä muutoksista. 

 
24. Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 
Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

 
Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Mikäli tarjoaja 
tarjouksessaan pyytää, että osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteisena 
salassa pidettävä, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi 
päätöksen tekemisen jälkeen.  

 
Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä ja selkeästi merkinnällä 
”liikesalaisuus” varustettuina. Lisäksi tarjouksessa tulee esittää perusteet 
liikesalaisuudelle. Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi 
esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 

 
Hinta ei ole liikesalaisuus.  
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25. Tarjouksen sisäänjättö 

 
Tarjouksen toimitusosoite: Seinäjoen kaupunki, Materiaalihallinto, Tiedekatu 2, 
5.krs, PL 215, 60101 Seinäjoki. 

 
Tarjous on jätettävä kirjallisena suljetussa kuoressa tai sähköpostilla osoitteeseen 
hankinta(a)seinajoki.fi. Tarjous on jätettävä viimeistään 11.6.2021 virka-aikana  
(klo 15.00), varustettuna merkillä "Ilmoituslehti/21074". Hankintasopimukseen 
johtavat sähköpostitarjoukset on vahvistettava kirjallisena.  

 
  
 
 SEINÄJOEN KAUPUNKI 
 MATERIAALIHALLINTO 
 
 
 Päivi Sivonen 

hankintajohtaja 
 
Liitteet 
 Liite 1: tarjoajan kelpoisuuden arviointi -lomake 
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