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HANKE:

KUNNAN MAA-AINESMATERIAALIT 2017

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. Hankintamenettely
Avoin menettely.
3. Hankinnan kohde
Pääasiassa kunnan oman työnjohdon alaisuudessa kesällä ja syksyllä 2016 tehtävien
pienimuotoisten maanrakennus- ja kunnossapitotöiden maa-ainestarpeet.
Toimituskohteet ovat pääasiassa Kittilän kirkonkylän ja Levin alueella.
Maa-ainestarpeet sekä hinnoitteluperusteet
- Murskeet # 0…16/18mm, 0-32, 0-50/55, 0-90
- Salaojasora/sepeli #16-32mm
- Hiekka (seulottu) rakennekerroksiin
- Sora #0-100, 0-150 mm rakennekerroksiin
- Luonnonsora alusrakenteen täyttöihin
- Kivituhka #0…5/8mm ulkoilureitti- ja polkurakenteisiin
- Ruokamulta kasvualustaksi
- Ruokamulta lannoitettu+kalkittu sekä tutkittu (dokumentti laadusta)
- Puru reittien pinnoiterakenteisiin
- Hakekuorike reittien pinnoiterakenteisiin sekä vihertöihin
- Maisemointikuntta *asennettuna

hinta
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn
€/m3itd
€/m3itd
€/m3itd
€/m3itd
€/m2

4. Tarjouksen sisältö
Urakkatarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen.
Muut tarjouksen tekemisessä tarpeelliset asiakirjat joita ei lähetetä tarjouspyynnön
yhteydessä:
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
- Työkohtaisissa työselityksissä ja muissa urakka-asiakirjoissa mainitut yleiset
laatuvaatimukset rakennekerroksien materiaaleista (InfraRYL 2010)
Tarjous tulee tehdä selkeäsi toimittajan omalle tarjouslomakkeelle, hinnat alv 0%.
Tarjoukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat ja selvitykset:
- Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuutuksista
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
- Todistus lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- Luettelo / yksikköhinnat mahdollisille muille maa-ainesmateriaaleille, joita ei ole edellä
lueteltu
- Luettelo toimittajan ajokalustosta ja selvitys sen liikennekelpoisuudesta (katsastettu,
täyttää lain vaatimukset jne).
Tarjouksesta tulee käydä myös ilmi tarjoajan maa-ainestoiminnan luvallisuus.
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Osakkuusyrityksen ollessa kyseessä, riittää että tarjoaja toimittaa tarjouksensa liitteenä
todistuksen tai muun selvityksen, että käyttämillään osakasyrittäjillä on em. yrittäjä- /
työnantajavelvoitteet kunnossa.
Tarjouksessa on ilmoitettava myös mahdollinen alennus % materiaalin
yksikköhintaan urakkaluonteisissa työkohteissa. Tällöin tilaaja ilmoittaa selkeästi, että
kyseinen maa-ainestoimitus on luonteeltaan sellainen, että urakoitsija voi tehdä työn myös
itsenäisesti tiettynä yhtäjaksoisena ajankohtana (tilaaja järjestänyt vastaanottokoneen).
Yksikköhinnat tulee sisältää materiaalitoimituksen 10km:n matkalla maa-ainesvarastolta,
tilaaja vastaa vastaanottokuluista. Tarjouksessa on ilmoitettava urakoitsijan maaainesvaraston sijainnit (ja lajike mitä ko. varastolta saatavissa) sekä etäisyys Levin
keskustaan (liikenneympyrä) ja Kirkonkylän keskustaan. Tarjouksessa on ilmoitettava
myös nousukilometrihinta €/km yli 10km ylittäviltä ajomatkoilta.
5. Tekniset ehdot
Murskeista ja hiekasta on toimitettava tilaajalle tarvittaessa ja pyydettäessä tutkitut
rakeisuuskäyrät.
6. 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.
Rakennuttajalla pidättää oikeuden olla hyväksymästä sellaista toimittajaa 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
7. 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:
”Maa-ainestarjous 2017”
Tarjouksen on oltava perillä viimeistään 22.5.2017 kello 12 mennessä.

Osoite
Valtatie 15
99100 Kittilä

Puhelin
0400-356 500

Faksi (tekn.osasto)
(016) 642 512

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kittila.fi
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8. Toimittajan valinta
Materiaalitilaukset tehdään kokonaistaloudellisin perustein, jotka ovat mm.: hinta,
materiaalin laatu/määrä/saatavuus, tarpeen kiireellisyys ja materiaalitoimittajan
toimitusvarmuus. Pääsääntöisesti tilaukset tehdään edullisimmalta tarjoajalta.
Pyydetyn
maa-aineserän
toimittamisesta
urakkaluontoisena
ja
urakkayksikköhinnoin neuvotellaan erikseen työkohteen luonteesta riippuen.

mahdollisin

9. 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 murskaustyöt)
10. Erityisehtoja
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole tarjouspyynnön kohdassa
4 ja 6 vaadittujen selvitysten perusteella edellytyksiä kunnan sopimuskumppaniksi
(yhteiskunnalliset velvoitteet täytyy olla kunnossa).
Tilaaja pidättää oikeuden tilata maa-aineksia tarvehetkellä parhaalta katsomaltaan
toimittajalta ja oikeuden jakaa tilauksia useamman toimittajan kesken.
11. 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.

Kittilässä 3.5.2017

Jari Kinnunen
tiemestari, Kittilän kunta
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99100 Kittilä
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0400-356 500

Faksi (tekn.osasto)
(016) 642 512
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