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TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2017
________________________________________________________________________

HANKE:

KUNNAN YKSIKKÖHINTAPOHJAISET KONETYÖT

1. Tilaaja
Kittilän kunta. Töiden tilaajana voi olla tekniseltä osastolta katu-, viher- tai ulkoilureittiyksikkö, kiinteistöpalvelut tai kunnan omistamat vuokrataloyhtiöt.
Urakoitsijan tarjoamien tuotteiden hinnat tulee olla voimassa myös kunnan ja Kittilän
aluelämmön/Kittilän vesihuolto-osuuskunnan/Levin Vesihuolto Oy:n mahdollisissa
yhteistyöhankkeissa, vaikka tilaajana / toimeksiantajana olisikin em. osapuolista muu kuin
kunta.
2. Hankinnan kohde
Pääasiassa kunnan oman työnjohdon alaisuudessa vuonna 2017 ja mahdollisina
optiovuosina
tehtävät
pienimuotoiset
maanrakennustyöt
ja
kunnossapitotyöt.
Toimeksiantojen kesto vaihtelee työkohteesta riippuen muutamista päivistä viikkoihin.
3. Tarjouksen sisältö
Urakkatarjouksen tulee perustua
urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin:
1.
2.
3.

tähän

tarjouspyyntökirjeeseen

sekä

seuraaviin

Tekniset määritelmät kalustolle
Urakoitsijan oma palvelu- ja kalustoluettelo tuntiveloitushintoineen
Yksikköhintaluettelomalli

Urakoitsijan omassa hinnastossa (kohta 2) kaikki hinnat tulee esittää alv
0%. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi urakoitsija voi täyttää liitteenä 3 olevan
yksikköhintaluettelopohjan
4. Tarjouksen tekeminen
Tarjous on tehtävä suomenkielellä liittämällä tarjousaineistoon seuraavat asiakirjat ja
selvitykset:
- Urakoitsijan oma tarjouslomake, jossa esitetään hinnat tarjouspyynnön mukaisin
yksiköin ja hintaperustein (ks. kohta 3.)
- Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuutuksista
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
- Todistus lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
Osakkuusyrityksen ollessa kyseessä, riittää että tarjoaja toimittaa tarjouksensa liitteenä
todistuksen tai muun selvityksen, että käyttämillään osakasyrittäjillä on em. yrittäjä- /
työnantajavelvoitteet kunnossa.
5. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
Tarjoajan yleiskelpoisuuden arviointi suoritetaan tarjouspyynnön kohdassa 4. lueteltujen
tarjouksessa toimitettavien selvitysten ja todistusten perusteella. Vaaditut selvitykset ja
todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia (sama koskee aliurakoitsijoiden
tietoja).
Kaikki aliurakoitsijat on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen urakkasopimuksen tekoa.
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Rakennuttajalla pidättää oikeuden olla hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai sen
osakasyrittäjää
o joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä annettuun määräaikaan mennessä
o jonka selvityksistä käy ilmi vaadittujen yhteiskunnallisten velvoitteiden
laiminlyöntejä tai muita vakavia puutteita
6. Tarjouksen jättäminen
Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Kittilän kunta, tekninen osasto
Valtatie 15
99100 Kittilä
tai sähköpostitse osoitteeseen jari.kinnunen@kittila.fi
Tarjouskuori / sähköpostiviesti on varustettava tunnuksella:
”Konetyötarjous 2017”
Tarjouksen on oltava perillä viimeistään 22.5.2017 kello 12 mennessä.
7. Urakoitsijan valinta
Konekaluston valinta työkohteisiin suoritetaan tapauskohtaisesti töiden luonteesta,
kiireellisyydestä, hankkeen kokonaistaloudellisuudesta ja konekaluston saatavuudesta
riippuen.
Pyydetyn
työn
suorittamisesta
urakkaluontoisena
ja
mahdollisin
urakkayksikköhinnoin neuvotellaan erikseen työkohteen luonteesta riippuen.
8. Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on oltava voimassa 31.12.2017 saakka sekä optiona vuodet 2018 ja 2019. Option
käyttöön otosta päätetään erikseen. Optiovuosina yksikköhinnat tarkistetaan enintään
maanrakennuskustannusindeksillä, tarkistusajankohta tarjousten jättökuukauden indeksi
(2010=100, erillisindeksi katujen ylläpito)
9. Erityisehtoja
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole tarjouspyynnön kohdassa
4 ja 5 vaadittujen selvitysten perusteella edellytyksiä kunnan sopimuskumppaniksi
(yhteiskunnalliset velvoitteet täytyy olla kunnossa).
10. Lisätiedot
Tarjousta koskevia lisätietoja antaa tiemestari Jari Kinnunen puh.0400-862 532,
s-posti jari.kinnunen@kittila.fi.
Vain tilaajan kirjallisesti antamat täydennystiedot ovat rakennuttajaa sitovia.
Liitteet:

1. Tekniset määritelmät kalustolle
2. Yksikköhintaluettelopohja

Kittilässä 3.5.2017, Jari Kinnunen
tiemestari, Kittilän kunta
Osoite
Valtatie 15
99100 Kittilä

Puhelin
0400-356 500

Faksi (tekn.osasto)
(016) 642 512

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kittila.fi

