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Tarjouspyyntö koulukuvauksista 

 

Yleistä 

Pyydämme tarjoustanne koulukuvausten sekä päivähoidon lasten valokuvaamisen järjestämisestä 

Nousiaisten kunnan kouluille, päivähoidolle ja perhepäivähoidolle aikavälillä 1.8.2021 – 31.12.2022 (2 

lukuvuoden kuvaukset)  

Tarjouspyynnön kohteissa ovat kaikki Nousiaisten alakoulut (esiopetus – 6. lk , yht. n. 470 oppilasta), 

yläkoulu (n. 230 oppilasta), lukio (n. 230 oppilasta), kunnalliset päiväkodit (yht. n. 140 lasta) sekä 

perhepäivähoito (n. 55 lasta). Henkilöstöä em. kohteissa on yhteensä noin 130. 

Tarjouspyynnön kohteet 

Henrikin Yhtenäiskoulu (rehtori Kimmo Jalonen, puh. 044-4355 310 tai apulaisrehtori Pirjo Rantanen, puh. 

044-4355 340)  

Kirkonpiirin koulu (rehtori Juha Pulli, puh. 044-4355 330)  

Valpperin koulu (rehtori Satu Mäkinen, puh. 044-4355 370)  

Lukio (rehtori Anett Blom, 044-4355 380)  

Perhepäivähoito (varhaiskasvatusohjaaja Mia Mattila, puh. 044-4355 202)  

Päiväkodit (päiväkodinjohtaja Anne Laiho, puh. 044-4355 245)  

 

Edellytyksenä sopimuksen tekemiselle tarjoajan tulee tarjota pyydetty kokonaisuus tässä tarjouspyynnössä 

mainittuine ehtoineen. 

 

Tarjous tulee tehdä seuraavasta kuvapaketista:  

- 1 luokkakuva (ryhmäkuva; ilmoitettava erikseen ostettaessa hinta euroa/kpl)  

- 1 tarra-arkki oppilaskuvasta (min 15 kuvaa arkissa; (ilmoitettava erikseen ostettaessa hinta 

euroa/arkki)  

- muotokuva (2 kpl, koko 10 cm x 15 cm; ilmoitettava erikseen ostettaessa hinta euroa/2 kpl)  

Ilmoitettava edellä mainitun kuvapaketin kokonaishinta euroa/kuvapaketti (alv 0 %).  

Valitun tarjoajan tulee hoitaa koko valokuvaus itsenäisesti ja kuvissa mahdollisesti tarvittavat 

kuvausrekvisiitat tulee hoitaa tarjoajan toimesta. Koulut, päiväkodit sekä perhepäivähoito tarjoavat 

kuvaustilan veloituksetta käyttöön eikä valokuvausten aiheuttamista ylimääräisistä järjestelyistä makseta 

kunnan yksiköille järjestely- tms. palkkiota.  

Sopimusjakson ensimmäisen vuoden valokuvat tulee ottaa mahdollisimman pian lukuvuoden 2021-2022 

alettua, kuitenkin viimeistään lokakuun 2021 loppuun (31.10.2021) mennessä. Sopimukseen sisältyvän 

toisen lukuvuoden kuvaukset hoidetaan syksyn 2022 aikana.  

Kuvausaikatauluista sovitaan erikseen jokaisen koulun rehtorin, päiväkodinjohtajan sekä 

varhaiskasvatusohjaajan kanssa. Perhepäivähoidon osalta valokuvaus järjestetään keskitetysti enintään 

muutamissa eri paikoissa, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä päiväkotien/koulujen valokuvauspäiviin.  



 
 
 
  TARJOUSPYYNTÖ 
  30.4.2021 
 
 
Valokuvat toimitetaan valokuvaamon toimesta postitse suoraan asiakkaille kotiin.  

Kaikki kuvat tulee toimittaa laadukkaalle valokuvamateriaalille tehtyinä.  

Valitun tarjoajan tulee lisäksi toimittaa yksiköiden käyttöön veloituksetta:  

- kansio opetusryhmien/oppilaiden/lasten kuvista (paperikuvat)  

- henkilöstön ryhmä- ja yksittäiskuvat  

- kuvajulisteet kaikista koulun/yksikön oppilaista/lapsista ja henkilöstöstä  

- sähköiset kuvat lapsista/oppilaista hallinnon käyttöön ja Wilmaan ladattavaksi  

Kilpailuttaminen  

Kilpailutuksen perusteella valitaan se kuvapaketti, joka on asiakkaalle hinnaltaan halvin. Asiakkailta 

perittäviin valokuvahintoihin ei saa sisällyttää mitään järjestelypalkkioita tms. piilokuluja. Tarjoushinnan 

tulee sisältää myös kuvien postituskulut suoraan asiakkaiden koteihin.  

Hankittavat kuvat on voitava hankkia myös yksittäisinä, esim. pelkkä tarra-arkki kunkin 

oppilaan/vanhemman harkinnan perusteella ilman erillistä ostopakkoa. Kuvien ostamisen tulee olla täysin 

vapaaehtoista.  

Tarjouspyyntö  

Tarjouspyyntö on julkaistu 30.4.2021 Nousiaisten kunnan internetsivuilla www.nousiainen.fi > Elinkeinot ja 

yrittäminen > Avoimet tarjouspyynnöt 

Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen  

Kuvaussopimus tulee Nousiaisten kuntaa sitovaksi kunkin tarjouspyynnön kohteena olevan yksikön osalta 

siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva toimielimen päätös on saanut lainvoiman, 

aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksi saamisesta.  

Kunkin koulun osalta rehtori tekee erikseen päätöksen kuvausjärjestelyistä koulussaan, päiväkodinjohtaja 

päiväkotien osalta sekä varhaiskasvatusohjaaja perhepäivähoidon osalta.  

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti tarjouksen tehneille.  

Muut ehdot  

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on 

pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on 

kuitenkin välttämätöntä, on siitä tarjouksessa erikseen mainittava.  

Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat Nousiaisten kuntaa sitovia.  

Tiedot palveluntuottajasta  

Tarjouskilpailun voittaneen yrityksen tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ennen 

sopimuksen allekirjoittamista. 
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Tarjousten jättäminen 

Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostiin osoitteeseen nousiaisten.kunta@nousiainen.fi tai 

osoitteeseen Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Moisiontie 19, 21270 NOUSIAINEN. Postituskuoren päälle 

tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”Koulukuvaustarjous 2021-2022”.  

Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 21.5.2021 klo 16.00 mennessä.  

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida.  

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.  

Lisätiedot  

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut on esitettävä sähköpostitse 12.5.2021 mennessä 

osoitteeseen pasi.isokangas@nousiainen.fi. Yhteenveto tarjouspyyntöä koskevista mahdollisista 

kysymyksistä julkaistaan 14.5.2021 klo 15.00 mennessä tarjouspyynnön yhteydessä osoitteessa 

www.nousiainen.fi > Elinkeinot ja yrittäminen > Avoimet tarjouspyynnöt.  

Tarjouksen jättävät ovat velvollisia ottamaan huomioon mahdolliset yhteenvedosta ilmenevät lisätiedot 

tarjouksessaan. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.  

Tarjoushinta ja muut maksuehdot  

Edellä kuvatun valokuvapaketin kokonaishinta tulee esittää eriteltynä verottomana (alv 0 %).  

Maksuehtona tulee olla minimissään 21 päivää netto.  

Valokuvien hankinta on tarjoajan/valokuvaamon ja lapsen/oppilaan perheen välinen asia. Nousiaisten 

kunta ei ole vastuussa maksuhäiriöistä tai muistakaan mahdollisista ongelmista.  

Nousiaisten kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian 

korkea taikka jos olosuhteet tai järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua 

kuvaussopimusta ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.  

Yhteystiedot:  

Nousiaisten kunta/Sivistysosasto  

Moisiontie 19 

21270 NOUSIAINEN  

 

Yhteyshenkilö:  

sivistysjohtaja Pasi Isokangas  

puh. 044 4355 300  

pasi.isokangas@nousiainen.fi  

 

Nousiaisissa 30.4.2021  

Nousiaisten kunta, Pasi Isokangas, sivistysjohtaja 


