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Tarjousnimike LATUKONE  (1 KPL) 
 
 

1. Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset  
 
Tilaaja edellyttää tarjottavan laitteen täyttävän teknisten ominaisuuksien 
ja vaatimusten osalta seuraavat arviointiperusteet: 

 Latukoneen tulee soveltua liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden latu-
verkoston tekemiseen ja huoltoon.  

 Tarjottavan tuotteen tulee kaikilta osiltaan täyttää Suomessa voimassa 
olevat, rakennetta, varusteita ja turvallisuutta koskevat määräykset. 

 
Vaatimukset teknisille ominaisuuksille 
Työtehtävistä suoriutuakseen koneen tulee täyttää seuraavat mitat ja ominai-
suudet:  

 Työleveys 2,5 m  

 Moottoriteho, vähintään 6 sylinterinen ja yli 250 hv diesel moottori. 

 Moottorin päästötaso Tier 4f 

 Diesel moottori varustettu lohkolämmittimellä + sisätilan haaroitussar-
jalla 

 Ohjaamo 2-hengen turvaohjaamo 

 Koneen ajonopeus säädettävissä 0-25 km/h portaattomasti. 

 Koneessa hydrauliikan esilämmitys 

 Latukoneessa kumitelat 

 Automaattinen hydraulinen telankiristys 

 Vähintään 5 akselinen alusta, väliakselit jousitettuja 

  Puskulevyn liikenopeudet säädettävissä portaattomasti 

 Jyrsin missä jyrsinrummun työskentelyleveys 2,5m. Jyrsimessä hyd-
rauliset sivuläpät 

 Jyrsin varustettu ohjaamosta portaattomasti säädettävillä painatuksilla, 
pyörintä nopeuden- ja syvyydensäädöllä. Ohjaamosta nähtävä säätö-
arvot 

 2 kpl hydraulisesti nostettavaa latuhöylää 

 Molempien latuhöylien edessä erillinen latu-urajyrsin, oikeassa la-
tuhöylässä sivusiirto 

 Latuhöylien painatus tulee olla säädettävissä ohjaamosta ja arvot on 
nähtävissä näytössä 

 Näyttö, josta nähtävillä kaikki koneen tärkeimmät toiminnat. Kulku-
suunnat, latuhöylien asennot, jyrsin päällä/pois. 

 Käsiohjauskahvassa oltava kaikki toiminnot, jotka liittyvät puskulevyyn 
ja jyrsimen säätöön. 

 Oikeanpuoleisessa latuhöylässä hydraulinen latu-uran leveyden säätö 
ja sivusiirto 

 Oikeanpuoleisen latuhöylän edessä erillinen latu-urajyrsin hydrauli-
sella syvyydensäädöllä 
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 Umpikumirenkaat 

 Rattiohjaus 

 Ilmajousitettu istuin turvavyöllä 

 Pissapoika 

 Led työvalot 4 edessä ja 2 takana 

 Lämmitettävät lasit ja peilit 

 Nestekierrolla lämmitettävät pyyhkijänsulat 

 Ohjaamossa taustapeili 

 Peruutussummeri 

 Jauhesammutin 

 Ohjaamossa paikka Defibrillaattorille 

 Led majakat kopin eteen 2 kpl ja taakse 2 kpl 

 Radio/CD, Aux-liitännällä 

 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja koneessa CE- merkintä 

 Vähintään 2 vuoden takuu 
 

Em. tietojen puuttuessa tarjous voidaan jättää käsittelemättä.  
 
 

2. Lisävarusteet, erikseen hinnoiteltuna  
 
Latukoneeseen mahdollisesti sopivat lisälaitteet/ -toiminnot tulee ilmoittaa erik-
seen hinnoiteltuna ja paikalleen asennettuna hinnalla (alv. 0 %).   

 
Lisälaitteiden hankintatarve päätetään tarjouskäsittelyn yhteydessä. Lisälaittei-
den hintaa ei lasketa vaadittujen ominaisuuksien kokonaisvertailuhintaan. Ti-
laaja varaa tältä osin itselleen oikeuden jakaa tilauksen osiin.  

 
 

3. Tarjouksessa erikseen ilmoitettavat ja vaadittavat tiedot  
 

Lisäksi tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat valintaan vaikuttavat seikat:  

 Melutaso työssä ja tyhjäkäynnillä 

 Koneen ulkomitat ja paino  

 Takuuaika ja –ehdot 

 Toimitusaika tilauksesta 

 Huolto- ja varaosapalvelujen sijainti. Selvitys teknisen tuen, varaosien 
ja huollon saatavuudesta: sijainti, paikka, aukioloajat, varaosien toimi-
tusaika 

 Käyttökoulutus 

 Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet 

 Selvitys teknisen tuen, varaosien ja huollon saatavuudesta: sijainti, 
paikka, aukioloajat, varaosien toimitusaika 

 Tarjouksessa tulee olla mukana lista Suomeen toimitetuista latuko-
neista kolmen viimeisen vuoden aikana 

 tarjottavan koneen esite 
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4. Huolto- ja varaosapalvelut  
 
Huolto- ja varaosapalvelujen saatavuus  
 
 

5. Käyttö- ja huoltokirjallisuus  
 
Myyjä sitoutuu toimittamaan kaupan yhteydessä ilman eri veloitusta konekoh-
taisten kirjojen lisäksi käyttöohjekirjan, huoltokirjan ja varaosaluettelon kirja- tai 
CD-muodossa. 

 
 
6. Käyttö- ja huoltokoulutus 

 
Kauppaan tulee sisältyä käyttökoulutus liikuntaviraston tarvittavalle henkilös-
tölle ja huoltokoulutus korjaamohenkilökunnalle. 

 
 

7. Takuutiedot  
Takuu vähintään 24 kk raaka-aine- ja valmistusvioille 
 
 

8. Tarjoushinta 
Tarjoushinta tulee esittää ilman arvonlisäveroa (0 %) sekä arvonlisäverollisena. 
Lisävarusteet tulee hinnoitella erikseen.    
 
Hinnan tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset (kuljetus-, 
rahti- tms.). Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä.   
 
 

9.  Osatarjoukset  
Osatarjouksia ei oteta huomioon perushankinnassa. Lisävarusteiden suhteen 
osatarjoukset hyväksytään. 
 
 

10. Toimitusehto  
Vapaasti tilaajalla Helsingissä käyttövalmiina  
 
 

11. Toimitusosoite  
Paloheinän ulkoilualue, Pakilantie 124, 00670 Helsinki 
 
 

12. Toimitusaika  
Toimitusaikavaade on viimeistään 30.11.2017 mennessä. Pyydämme ilmoitta-
maan toimitusajan. 
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13. Laskutus ja maksuehto  

 
Lasku on lähetettävä sähköisessä muodossa verkkolaskuna. Mikäli tavarantoi-
mittajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestel-
mää, laskun voi tuottaa sähköisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Por-
tal ilmaispalvelun kautta.  
 
Helsingin kaupungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, 
jonka välittäjän tunnus on BAWCFI22. 
 
Laskun maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Vii-
västyskorko määräytyy lain mukaan.  
 
Laskussa on mainittava tilausnumero ja tilauksessa mainittu yhteyshenkilö.  
 
1.6.2017 laskutusosoite: 

Helsingin kaupunki 
Kulttuuri ja vapaa-aika/Liikunta/Ostolaskut 
PL 53427 

00099 Helsingin kaupunki 
 

Verkkolaskuosoite 003702012566292 
 
 
Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOM!  Helsingin kaupungin liikuntavirasto muuttuu 1.6.2017 organisaatiomuutoksen 
myötä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu 
kokonaisuudeksi ja ulkoliikuntapalveluiden nimi muuttuu ulkoilupalveluiksi.  
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