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Rakennuttaja / tilaaja 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 LAITILA 

 

Yhteyshenkilö 

 

Eva Nurmi, rakennusinsinööri 

p. 040-7549122, eva.nurmi@laitila.fi 

Rakennuskohde 

 

Laitilan kaupungin kiinteistöt. 

 

Tarjous on jätettävä 31.1.2019 klo 12.00 mennessä, 

osoitteeseen: 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 Laitila 

 

Kuoreen tunnus: ”Sähkötöiden kausitarjous” 

tai ”Sähkötarvikkeiden tarjous” 

tai sähköpostitse: tekninen.toimi@laitila.fi 

Maksuehto: 14 pv netto 

Sopimusehto:  

YSE 1998 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (614/2007), sekä lakia 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

Toimitus:  

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.  

 

 

 

 

Laitilan kaupungin tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne kaupungin eri kohteisiin tehtävien sähkötöiden 

veloitushinnoista, tarvikehinnoista ja tarvikealennuksista kaudelle 01.04.2019 – 31.03.2021. Urakoitsija voi esittää 

myös osatarjouksen: pelkästään työ tai tarvikkeet. 

 

Toimitusaika 

Kaikki tarjouksen antaneet sitoutuvat alla mainittuihin töihin ja toimituksiin koko kaudelle 1.4.2019-31.3.2021. Lisäksi 

mahdollista sopia yhteisesti yhdestä optiovuodesta, jonka ajankohta on 1.4.2021-31.3.2022. 

Sopimus on mahdollista irtisanoa, tällöin irtisanomisaika on 3 kuukautta tai urakkasuorituksen loppuun. 

 

Tarvikkeiden hankinta 

Tarvikkeiden saatavuudessa pääsääntönä on yleisesti käytettävien kunnossapitotarvikkeisen saatavuus heti, sekä 

tilaustuotteiden saatavuus kahden arkipäivän kuluessa. Yleisesti käytettävien kunnossapitotarvikkeiden hintaan tulee 

sisältyä rahti ja toimitusmaksut tarvikemyymälässä tai asiakkaalle toimitettuna (max. 7 km etäisyydellä Laitilan torilta). 

Erikseen rahtikuljetuksena toimitettavien koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden osalta voidaan rahti kuitenkin veloittaa.  

 

Urakan sisältö 

Urakoitsija toteuttaa kaupungin kiinteistöissä lyhytkestoisia, korjausrakentamiseen verrattavissa olevia töitä, 

laskutustyönä. Vuoden työmäärä on arviolta 1-6 pientä urakkaa.  

Tilaus tapahtuu Laitilan kaupungin työntekijän toimesta ja työ on aloitettava viimeistään tilauspäivää seuraavana 

päivänä, ellei toisin sovita. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tilata kiireellisesti teetettävä työ 

edullisemmuusjärjestyksessä seuraavilta urakoitsijoilta, mikäli ensisijaisesti valittu urakoitsija ei ehdi em. määräajassa 

ja esitetyssä aikataulussa työtä suorittamaan. Tilaaja edellyttää toimeksiannon suorittamista annetussa aikataulussa 

yhtäjaksoisesti.  

Urakoitsijalla tulee olla käytettävissään riittävä henkilöstö-, työväline- ja tavarankuljetuskapasiteetti.  

Urakoitsijan tulee antaa tilaajalle verohallinnon vaatimat tiedot tiedonantovelvollisuuteen liittyen ennen 

urakkasuoritusta. 
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Hankintalakiin ja –asetukseen sekä tilaajan omiin hankintaohjeisiin perustuen työkokonaisuuden arvioidun 

kokonaiskustannuksen ylittäessä kilpailutuksen raja-arvon, tilaaja järjestää ko. työstä erillisen urakkakilpailun. 

 

Töiden veloitusperuste 

Töiden veloitusperuste on tehdyt tunnit. Töistä täytyy pitää tuntikirjaa ja toimitetuista tuotteista tarvikeluetteloa. Tunnit 

sekä tarvikeluettelo on hyväksytettävä tilaajan edustajalla välittömästi työn päätyttyä. Tuntikirja ja tarvikeluettelo 

liitetään laskun liitteeksi.  

Laskut on lähetettävä viimeistään kuukauden kuluttua töiden valmistumisesta. 

 

Urakoisijan kelpoisuusehdot 

- Työntekijältä vaaditaan vähintään 5 vuoden työkokemusta alalta 

- Urakoitsijan tulee noudattaa työssään alan turvallisuusmääräyksiä 

- Urakoitsijan laadun tulee olla verrattavissa ko. työalan ammattimiehen laskennalliseen työmenekkiin (RATU) 

- Urakoitsijan pitää pystyä toimimaan yhteistyössä kaupungin omien työntekijöiden kanssa yhteisellä työmaalla 

Jos urakoitsija ei täytä lakisääteisiä velvoitteita, on tilaaja oikeutettu olla tilaamatta työtä kyseiseltä urakoitsijalta. 

Tilaajalla on oikeus tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet kolmen kuukauden välein. 

 

Tarjous 

Tarjous tulee esittää erillisellä tarjouslomakkeella (liitteenä): 

- Tuntiveloitushinnat täytyy pitää sisällään urakoitsijan välilliset ja välittömät kustannukset, kuten työnjohto, 

työkalukorvaukset, suojavälineet ja –vaatteet, työvälinehuolto yms. 

- Kilometrikorvausveloitus työpisteeltä työpisteelle 

- Tarvikkeiden hinnat ja alennusprosentit mainittuna minkä tukkuliikkeen hinnastoa käytetään 

Maksuehto on 14 vrk. 

Hinnat tulee olla sitovia 31.3.2021 asti. 

 

Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk, sen jättöpäivästä. 

 

Tarjousten avaaminen 

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

 

Urakoitsijan valintaperuste 

Ensisijaiseksi tuntityöurakoitsijaksi valitaan edullisimman sähköasentajan tuntiveloitushinnan antanut urakoitsija. Myös 

muut pyydetyt tuntiveloitushinnat ovat kausiurakoitsijoita sitovia. 

Tarvikehankinnoissa tavarantoimittajan valintaperusteena käytetään keskiarvoltaan suurimman prosentuaalisen 

alennuksen muodostanutta tarjousta. 

 

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat 

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 ja vastuuvakuutuksesta 

6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

 

 

Liitteet 

Liite 1. Tarjouslomake 

 

 

 



   

 

  URAKKATARJOUSPYYNTÖ 

  15.1.2019 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi  Sähkötöiden kausiurakointi 

23801 LAITILA  Sähkötarvikkeiden hankinta 

 

Laitilan kaupunki PL 25, 23801 Laitila Puh. (02) 850 11 

 Keskuskatu 30, 23800 Laitila 

Laitilassa 15.1.2019 

 

 

___________________________ 

Eva Nurmi, rakennusinsinööri 

Laitilan kaupunki 

 


