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Tarjouspyyntö irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen ja
muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä
Hankinnan kuvaus
Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven kunnat pyytävät tarjousta eläinsuojelulain 15 § mukaisesta irrallaan tavattujen
ja talteen otettujen koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten hoidosta.
Tarjousta pyydetään erikseen Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven kunnalle. Sama tarjoaja voi tehdä tarjouksen
kaikkiin kuntiin, mutta tarjoukset on kuitenkin eriteltävä kunnittain ja lähetettävä jokaiseen kuntaan erikseen.
Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä,
muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen
talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Vuonna 2017 talteenotettujen eläinten määrät olivat:
Iisalmi
Vieremä
Sonkajärvi

24 koiraa, 30 kissaa
6 koiraa, 4 kissaa
13 koiraa, 4 kissaa

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Tarjoajaa ja tarjousta koskevat vaatimukset
Eläinhoitolaa koskevat määräykset
Tarjoaja sitoutuu ottamaan haltuunsa ja hoitoonsa sekä säilyttämään eläimiä vähintään 15 vuorokautta tiloissa,
jotka täyttävät eläinsuojeluasetuksen (396/1996), MMM:n päätöksen2/EEO/18.3.1998 ja asetuksen 540/1992
vaatimukset. Jos hoitoa tarvitsevien eläintenlukumäärä ylittää käytettävissä olevat tilat, sitoutuu tarjoaja
kustannuksellaan sijoittamaan ylimääräiset eläimet muihin vaatimukset täyttäviin hoitolaitoksiin.
Eläinhoitola ympäristöineen on pidettävä siistissä kunnossa. Eläinhoitolan toiminnasta ei saa aiheutua haittaa
naapurustolle, teiden käytölle, ympäristölle eikä terveydelle.
Eläinhoitolalla tulee olla lainsäädännön edellyttämät viranomaisluvat. Luvat on esitettävä viimeistään sopimuksen
tekohetkellä.
Palveluntarjoajalla on oltava käytössään puhelin ja sähköposti, josta kadonneita eläimiä voidaan tiedustella
hoitopaikan aukioloaikoina. Palveluntarjoajan on lisäksi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kadonneista
eläimistä internetissä. Palveluntarjoajan on myös vastaanotettava ilmoituksia kadonneista eläimistä. Tiedot tulee
pitää päivittäin ajan tasalla.
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Osoite
Puhelin

Taivallahdentie 4 b, 74300 Sonkajärvi
040 675 0001

Kotisivu
Sähköposti

www.sonkajarvi.fi
sonkajarvi@sonkajarvi.fi tai
etunimi.sukunimi@sonkajarvi.fi
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Eläinten tuominen ja nouto
Noutoa vaativat löytöeläimet tarjoaja noutaa ilman tarpeetonta viivytystä tarkoitukseen soveltuvalla autolla ja
sen sisään tai perään sijoitettavalla omistamallaan kuljetusvälineellä pääsääntöisesti itse, ellei asiakkaalla ole
mahdollisuutta toimittaa eläintä tarjoajalle.
Tarhausrekisteri
Tarjoaja on velvollinen pitämään tarhausrekisteriä eläinten ylläpidosta. Tarhausrekisteriin on merkittävä
seuraavat tiedot:



jokaisen eläimen osalta eläinlaji ja rotu, jos se on tiedossa;
tuontipäiväys tuojan nimellä varustettuna tai noutopäiväys tarhaajan tai hänen edustajansa nimellä
varustettuna;
 jos tarhaaja on noutanut itse eläimen, on kirjaan merkittävä noutopaikka (osoite tai muu yksilöinti),
mahdollisesti tiedossa oleva omistaja, sen nimi ja puhelinnumero, kuka eläimestä on ilmoittanut;
tarhaajan noutoreitti, lähtö- ja paluuaika sekä ajettu kilometrimäärä;
 jos eläin on luovutettu omistajalle, luovutuspäivä ja omistajan nimikirjoitus;
 mahdolliset eläinlääkärin toimenpidemerkinnät;
 päivämäärä mahdollisesta eläimen lopettamisesta.
Tarhausrekisteri on pyydettäessä annettava kunnan viranomaisen ja eläinsuojeluviranomaisen tarkastettavaksi.
Eläinten hoito
Eläimiä tulee hoitaa vähintään 15 vuorokautta säännösten edellyttämällä tavalla. Hoito sisältää eläimen
ruokinnan ja hoidon. Löytöeläimet tulee pyrkiä palauttamaan omistajilleen tai jos tämä ei onnistu, niille tulee
pyrkiä löytämään uusi sijoituspaikka. Kun löytöeläin on otettu talteen, tarhaajan on ilmoitettava välittömästi
eläimen omistajalle, jos omistaja on tiedossa. Omistajan tai uuden omistajan on itse noudettava eläin tarhasta.
Tarjoajalla on oltava asianmukaiset ja riittävät tilat eläinten hoitoa varten. Eläinten pitoon tarvittavien häkkien ja
muiden vastaavien tilojen tulee olla puhdistettavissa ja desinfioitavissa siten, että sairauksien ja loisten
tarttuminen eläimestä toiseen pystytään ehkäisemään.

Tarjoajan valinta
Vertailuperusteet

Hankinnan vertailuperusteena on hinta (100 %).
Tarjoaja laskuttaa kuntaa lähtökohtaisesti kiinteällä kuukausimaksulla. Eläinten vuorokausimaksusta ja
kilometriveloituksesta sekä mahdollisesta sairaan eläimen kiireellisestä ja välttämättömästä hoidosta vastaa
ensisijaisesti eläimen omistaja. Mikäli omistajaa ei löydy, vastaa kuluista kunta.
Hintavertailua varten tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan:





Kiinteä kuukasimaksu, joka sisältää talteen otettavien eläinten tilojen ylläpidon sekä mahdollisesti 15
vuorokauden jälkeen noutamatta jääneiden eläinten hoidon, lopettamisen ja hävittämisen.
Eläinten vuorokausimaksu, €/vrk:
o Koira
o Kissa
o Muu pienikokoinen eläin
Eläinten noutamiseen liittyvä kilometriveloitus, €/km
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Hintavertailussa käytetään seuraavia eläinmääriä ja kilometrejä:

Iisalmi
Vieremä
Sonkajärvi

Eläinten lukumäärä/vuosi
24 koiraa, 30 kissaa
6 koiraa, 4 kissaa
13 koiraa, 4 kissaa

Ajetut kilometrit/vuosi
1 000 km
1 000 km
1 000 km

Hinta vertaillaan kokonaishinnan ja neljän vuoden sopimuskauden perusteella.
Talteen ottamisesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista vastaa aina löytöeläimen omistaja, mikäli
omistajasta saadaan tieto. Hoidon järjestäjä on velvollinen pitämään kirjaa (tarhausrekisteri) näin saaduista
tuloista ja esittämään selvityksen kunnalle pyydettäessä, ja aina sopimusvuoden vaihtumisen yhteydessä. Samoin
hoidon järjestäjän on esitettävä tiedot eläinten löytöpaikoista ja –ajasta sekä hoitopäivien määrästä pyydettäessä,
ja aina yhden sopimusvuoden päättyessä.
Hoidon järjestäjällä on oikeus 15 vuorokauden kuluttua joko myydä tai lopettaa eläin. Ellei omistajaa löydy eikä
eläintä voi sijoittaa uudelleen, tarhaaja huolehtii eläimen lopettamisesta lainsäädännön mukaisella tavalla
tarpeetonta kipua aiheuttamatta 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen. Tarhaaja voi vaihtoehtoisesti halutessaan
pitää eläimen. Kunta ei vastaa eläimeen liittyvistä kustannuksista 15 vuorokauden jälkeen.
Sairaat tai loukkaantuneet eläimet voidaan hoitaa terveiksi, jos hoidon onnistumiselle on tarhaajan tekemän
tarkastuksen ja eläinlääkärin arvion mukaan riittävät edellytykset, hoitokustannukset ovat kohtuulliset ja
eläimelle todennäköisesti löydetään sijoituspaikka. Hoitokustannuksista vastaa ensisijaisesti eläimen omistaja,
toissijaisesti tuleva omistaja ja viimeiseksi kunta.

Tarjousten toimittaminen
Tarjoukset pyydetään toimittamaan 26.11. klo 15.00 mennessä kirjaamoon:




kirjaamo@iisalmi.fi
viereman.kunta@vierema.fi
sonkajarvi@sonkajarvi.fi

Lisätietojen antajat
Iisalmen kaupunki

Vieremän kunta

Sonkajärven kunta

Hallintojohtaja Esa Laukkanen

Hallintojohtaja Jenni Koho

Kunnansihteeri Katja Tornberg

0400 771 092

040 590 1345

040 675 0002

