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Kansallinen hankintailmoitus_ Homeettomaksi siivousurakka

Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi Laitilan kaupunki

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0134480-9

Kilpailuttamisesta vastaava 
toimipiste tai 
hankintayksikön edustaja

Eva Nurmi

Postiosoite Keskuskatu 30

Postitoimipaikka Laitila

Postinumero 23800

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Eva Nurmi

Puhelin +358 407549122

Sähköpostiosoite eva.nurmi@laitila.fi

Faksi +358 2856790

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.laitila.fi

Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/laitila?id=140056&tpk=ea618806-7957-446f-b890-cefc0698d476

Sähköisesti osoitteessa

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

Ei

Hankinnan kohde

Kansallinen hankintailmoitus_ Homeettomaksi siivousurakka

Hankinnan nimi

Hankinnan tunniste

140056

Pääkohde

Päänimikkeistö

Siivouspalvelut (90911200-8)

Hankinnan kuvaus

Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneerauksen yhteydessä tehtävä homeettomaksi 
siivousurakka. Liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
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+358 285011
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Hankintalaji

Palvelut

Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Ei

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka

NUTS-koodi

Laitila K400

CPV-täydentävä nimikkeistö

Hankinnan voimassaoloaika

01.12.2017 - 28.02.2018

Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:

Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

 Hankintamenettely

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Ei

Sähköistä huutokauppaa käytetään

Ei

Ei

Osatarjoukset hyväksytään

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien 
yhteydessä
Ei

Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen, eivätkä tarjouksen tekijät saa olla 
läsnä tilaisuudessa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

09.11.2017 12:00

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 09.01.2018

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen 
arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää seuraavat, tilaajavastuulain 5§:n mukaiset selvitykset:
1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
3. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty.
4. Kaupparekisteriote.
5. Todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.
6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Halvin hinta

Muutoksenhakutiedot

Virallinen nimi Varsinais-Suomen Käräjäoikeus
Postitoimipaikka Turku

Postinumero 20100

Maa Suomi

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Ilman syöttölomaketta

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 01.11.2017 12:00

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta 
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
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Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Kohde sijaitsee Laitilan keskustassa osoitteessa Keskuskatu 8, 23800 Laitila. Kiinteistö on 
rakennettu kahdessa osassa, jotka ovat valmistuneet 1937 ja 2007. Kohdetta on 
perusparannettu jatkuvasti. Koko kiinteistön kerrosala on yhteensä 717 m2 ja tilavuus 2284
 m3. Rakennuksessa on neljä kerrosta, joista kolmessa ensimmäisessä on opetustoimintaa 
ja ullakolla teknisiä tiloja ja varastotila.
Rakennuksessa havaittiin sisäilmaongelma 2016 talvella, jolloin teetettiin 
kokonaisvaltainen sisäilmatutkimus kiinteistöön. Rakennusosista löytyi 
mikrobivaurioituneita materiaaleja, kosteutta ja haitta-aineita. Tällä hetkellä Laitilan 
Talorakenne Oy tekee sisäilmasaneerausta kohteeseen, jonka on määrä valmistua 
keväällä 2018. Liitteenä saneerausurakan työselostus, jossa otettu kantaa homeettomaksi 
siivoukseen ja sen ajoitukseen ym. 
Homeettomaksi siivous on tilaajan erillishankinta, joka aikataulutetaan saneerausurakkaan. 

Kokonaismäärä tai laajuus

Urakoitsija sitoutuu suorittamaan Kustaa Hiekan Lukutuvan homesiivousurakan. Urakka 
pitää sisällään aineet ja työn mahdollisine nostokalustoineen ja telineineen. 
Laajuus on koko kiinteistö liitteenä olevien pohjakuvien mukaisesti.
Työssä noudatetaan työterveyslaitoksen ohjetta siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen 
kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Homeettomaksi siivouksen tavoitteena on 
päästä eroon kiinteistössä olevasta homepölystä ja homeen hajusta.
Irtaimiston puhdistus ei kuulu urakkaan.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjoushinta on annettava verottomana kokonaishintana, sisältäen kaikki 
tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt työt ja tarvikkeet määritellyn lopputuloksen 
saavuttamiseksi, arvonlisäveron osuus eriteltynä.
Kaikki muut mahdolliset tarjoushintaan kuulumattomat kustannukset on eriteltävä 
tarjouksessa.
Lisäksi on annettava tuntiveloitushinta mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta.

Laskutus ja maksuehto

Urakkasumma laskutetaan kokonaisuudessaan, kun työn on valmis ja tilaaja on 
hyväksytysti vastaanottanut työn.
Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko on korkolain sen 
hetkisen viivästyskoron mukaan.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Urakassa käytetään YSE 1998 18§ mukaista viivästyssakkoa.
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Ohje siivoukseen homevauriokorjausten jälkeen.pdf
TUR3381 Työselostus liitteineen.pdf
Pohjakuvat.pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Eva Nurmi Rakennusinsinööri

Hylkäämisperusteet

Tarjous voidaan hylätä, ellei toimittaja esitä tilaajavastuulain 5§:n mukaisia selvityksiä ja 
pyydettyjä todistuksia, kts. kohta "tositukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden 
täyttyminen arvioidaan".

Sopimusmenettely

Tässä urakassa käytetään KP YSE 2007:n mukaista käsitteistöä. Muina käsitteinä 
noudatetaan yleisesti käytössä olevia käsitteitä.
Lisäksi urakoitsijan on työn aikana noudatettava työ- ja henkilöturvallisuutta koskevia ao. 
viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita, sekä huolehdittava kaikkien työ- ja 
henkilösuojeluvaatimusten toteutumisesta.

Muut asiat

Tarjoajan edellytetään tutustuvan kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä.
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