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1.

TILAAJAN YHTEYSTIEDOT
Laitilan kaupunki, tekninen toimi
Keskuskatu 30
23800 LAITILA
Liikenneväylät ja yleiset alueet, yhteyshenkilö :
Markus Hautala
työpäällikkö, Laitilan kaupunki
050 342 8753
markus.hautala@laitila.fi
Kiinteistöt, yhteyshenkilö:
Teppo Paavola
tekninen työnjohtaja, Laitilan kaupunki
050 518 2072
teppo.paavola@laitila.fi

2.

YLEISTÄ
Laitilan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti urakkahintana kevätkausien 2019
ja 2020 koneellisesta hiekanpoistosta, sekä tuntiveloitushinnat vuosina 2019 ja 2020 erikseen tilattavasta
hiekanpoistoista.
Tarjouspyyntö koskee Laitilan kaupungin ylläpitämien asemakaava-alueen mukaisten katujen, kevyen
liikenteen väylien ja yleisten alueiden, sekä kiinteistöjen piha-alueiden koneellisesta hiekanpoistosta.
Koneellisen hiekanpoiston tarjoushinnat sisältävät urakkasuorituksen mukaisen hiekanpoiston sekä
kuljettamisen ja purkamisen välivarastoon Teollisuustiellä sijaitsevalle kaupungin varikolle.
Tarjoukset on annettava täysin tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjous on annettava tarjouspyynnön
mukana toimitetulla lomakkeella.
Tässä tarjouspyynnössä hiekanpoistolla ja hiekka –termillä tarkoitetaan myös liukkauden torjunnassa
käytettyjä muita kiviaineita, kuten sepeli yms.

3.

TYÖKOHTEET
Hiekanpoisto on jaettu kahteen urakkaan, liikennealueisiin ja kiinteistöihin.

3.1. Liikenneväylät ja yleiset alueet
Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla tarkoitetaan katuja, kevyenliikenteenväyliä, yleisiä paikoitusalueita ja
toria. Katualue käsittää myös kadun ja kevyenliikenteenväylän väliin jäävät paikoitusalueet.
Liikenneväylien ja yleisten alueiden hiekanpoisto on määritetty tarjouspyyntöasiakirjojen karttaliitteessä ja
katuluettelossa. Katujen kevyenliikenteenväylät kuuluvat työsuoritukseen.
Katuluettelossa on esitetty kadun nimen lisäksi kadun pituusarvio, jolla tarjoajat voivat arvioida
hiekanpoiston laajuutta. Tilaaja ei vastaa kadun pituustiedoissa ilmenevistä virheistä tai pituustietojen
oikeellisuudesta.
3.2. Kiinteistöt
Kiinteistöjen hiekanpoisto tehdään asfaltoiduilta, kivetetyiltä ja muilta kestopäällysteisiltä alueilta.
Hiekanpoisto toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjojen kiinteistöluettelossa listatuilta kiinteistöiltä.
4.

TUTUSTUMINEN TARJOTTAVIIN TYÖKOHTEISIIN
Tarjouksen jättäjän tulee olla tutustunut tarjoamiinsa työkohteisiin paikanpäällä ennen tarjouksen
jättämistä.
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5.

VAATIMUKSEN TYÖN SUORITTAMISELLE
Työn suorittamisessa on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia.

5.1. Liikenneväylät ja yleiset alueet
Hiekanpoistotyö on tehtävä mahdollisimman vähän liikennehaittaa aiheuttavasti.
Käytettävä kalusto
Hiekanpoistotyö on tehtävä koneellisesti ja hiekanpoistoon tarkoitetulla kalustolla. Hiekanpoisto on
tehtävä keräävänä märkäpoistona. Käytettävässä kalustossa on oltava kiinteä vähintään 500 litran
vesisäiliö, sekä vähintään 3 m3 kiinteä jätesäiliö poistettavalle hiekalle.
Työn suorittajaa koskevat vaatimukset
Urakoitsijan edellytetään käyttävän suorituksissa ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä
koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen.
Työn suorittajalta edellytetään voimassa olevaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämää Tieturva
1 –korttia.
5.2. Kiinteistöt
Kiinteistöillä hiekanpoistoon kuuluvat kaikki asfaltoidut, kivetetyt ja muut kestopäällysteiset kulkureitit,
paikoitus- ja piha-alueet.
Käytettävä kalusto
Hiekanpoistotyö on tehtävä koneellisesti ja hiekanpoistoon tarkoitetulla kalustolla. Hiekanpoisto on
tehtävä keräävänä märkäpoistona.
Työn suorittajaa koskevat vaatimukset
Urakoitsijan edellytetään käyttävän suorituksissa ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä
koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen.
6.

SUORITUSAIKAVAATIMUKSET
Urakoitsijan tulee aloittaa itsenäisesti työkohteiden hiekanpoistotyö välittömästi, kun lumet ovat sulaneet
työalueilta ja yöpakkaset on päättynyt. Hiekanpoistotyö on tehtävä täysin valmiiksi 21 vuorokauden
kuluessa aloituksesta. Aloituksesta on ilmoitettava kaupungin yhteyshenkilöille.
Kiinteistöjen hiekanpoistotyöt on tehtävä klo. 16.00-07.00 välisenä aikana. Muuna aikana tehtävästä työstä
on mahdollista sopia tapauskohtaisesti teknisen työnjohtajan suostumuksella.
Hiekanpoistotyö on edellä mainituista määräajoista huolimatta oltava suoritettuna viimeistään 1.5.2019
mennessä
Suoritusaikavaatimukset on määritetty tavanomaisen kevätajan sääolosuhteiden perusteella.

7.

SANKTIOT
Sanktioina ovat sopimussakko tai sopimuksen purkaminen. Sopimussakko vähennetään suoraan
urakoitsijalle maksettavasta urakkasummasta ennen sen maksamista.
Mikäli urakoitsija ei täytä kohdassa 6 mainittuja suoritusaikavaatimusten aloitusvaatimuksia siten, että
työtä ei aloiteta itsenäisesti ja suorituksen aloitus viivästyy vaatimusten edellyttämästä aloituksesta 10
vuorokautta, on viivästysakon määrä 1000,00 € alv. 0%
Työn valmistumisen viivästyessä kohdassa 6 suoritusaikavaatimusten valmistumisen ajankohdasta peritään
viivästyssakkoa kultakin vuorokaudelta, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Viivästyssakon määrä
työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna kaikissa
urakoissa 1,0 %. Urakkasopimus puretaan mikäli työn valmistuminen viivästyy yli 30 vuorokaudella.
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8.

VASTUUVELVOITTEET

8.1. Vastuu tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle
Itsenäinen työn suorittaja tai työsuhteessa olevan työn suorittajan työnantaja on velvollinen korvaamaan
kaikki aiheuttamansa haitat ja vahingot tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, mikäli työn suorittajan
vahinkoa ei ole voitu välttää kaikkea varovaisuutta tai huolellisuutta noudattaen. Työnsuorittajan on
pyydettäessä esitettävä kirjallinen selvitys haitan tai vahingot aiheuttaneesta tilanteesta.
8.2. Vakuutukset
Urakoitsijalla tulee olla lakisääteiset ja työehtosopimuksiin perustuvat vakuutukset.
9.

TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

9.1. Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu kiinteästä kokonaishinnasta.
9.2. Urakkahinnan maksaminen
Urakkahinta on maksukelpoinen kun urakkasuoritus on tehty täysin valmiiksi ja urakkasuoritus on
hyväksytty tilaajan yhteyshenkilön toimesta.
9.3. Maksuaika ja viivästyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen
mukainen työ on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos tilaaja ei 14
vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksamattomalle määrälle suoritetaan
määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva vuotuinen viivästyskorko.
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
9.4. Hintasidonnaisuus
Urakkahinnat on kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät
vaikuta urakkahintoihin.
10. ERIMIELISYYDET
Urakoita koskevat mahdolliset riitaisuudet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli
ristiriitaa ei pysty ratkaisemaan keskinäisessä neuvottelussa eikä osapuolet pysty sopimaan ulkopuolisesta
sovittelumenettelystä, riitaisuudet ratkaistaan tilaajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.

4

Laitila 26.2.2019
Tarjouspyyntö
Urakka-asiakirja

11. HANKINTAMENETTELY
Hankintasopimuksen ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa tai kansallista kynnysarvoa.Tilaaja valitsee ja
toimittaa tarjouspyynnöt valitsemilleen urakoitsijoille.
11.1. Tarjouksen sisältö ja tarjoajan kelpoisuus
Tarjous tulee laatia täysin tarjouspyyntökirjeen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjous tulee laatia
suomenkielellä.
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla
ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:
selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty; todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; todistus siitä, että
yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen; kaupparekisteriote.
Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla
Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla. Tilaajan on tarkastettava ennen sopimuksen
tekemistä, että urakoitsija täyttää laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä (1233/2006) asetetut vaatimukset.
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä
tarjouksen jättöpäivästä lukien.
11.2. Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukana toimitetulla tarjouslomakkeella. Tarjouslomakkeeseen on
täytettävä kaikki pyydetyt tiedot. Tarjous tulee toimittaa 12.03.2019 kello 12:00 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen: tekninen.toimi@laitila.fi ja markus.hautala@laitila.fi
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.
Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva ilmoitus on saapunut tilaajalle ennen kuin
tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa virallisella kirjeellä.
Tilaaja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista
kuluista.
11.3. Tarjousten käsittely
Tarjoukset avataan tarjouksen jättöajan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät
eivät saa olla tilaisuudessa läsnä.
Tarjoukset käsitellään seuraavasti:
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjousten vertailu
11.4. Tarjousten hylkääminen
Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous
hylätään mikäli tarjousta ei ole tehty vaaditulla tarjouslomakkeella, tai tarjouslomakkeessa pyydettyjä
tietoja ei ole täytetty. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi
seuraavat:
-

tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen
tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset
tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan
suorittamiselle
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-

tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti
tarjoushinta on arvioituihin kustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei työtä voida ilmoitetulla
hinnalla suorittaa
tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa
suorittamisen.

Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja
koskevissa säädöksissä.
11.5. Valintaperusteet
Tarjouksen valintaperusteena on edullisin kokonaishinta urakkakohtaisesti.
11.6. Hankintapäätös
Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköpostilla tarjouksen jättäneille, sähköpostiosoite on
ilmoitettava tarjouslomakkeella sille varatussa kohdassa. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi vasta, kun
se on allekirjoitettu.
11.7. Hankintasopimus ja sopimusehdot
Valittujen urakoitsijoiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimukseen liitetään tarjouspyyntöaineisto
ja tarjous.
Tarjouspyynnön mukaisten kiinteistökohteiden toiminnassa, järjestelyssä tai hallinnoinnissa tapahtuvan
oleellisen muutoksen seurauksena on tilaajalla oikeus päättää auraustyön lopettamisesta tai muuttaa
auraustyösuorituksen sisältöä. Sopimuksen päättämisestä ei makseta korvausta.
11.8. Lisätiedot
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle
viimeistään 5 päivää ennen tarjousajan päättymistä.
Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset toimitetaan kirjallisesti kaikille osallistuville toimittajille
vähintään 3 päivää ennen tarjousajan päättymistä. Ainoastaan tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ja selvitykset ovat sitovia.
Lisätietoja kohteesta antaa ja tiedusteluihin vastaa kohdassa 1 nimetyt tilaajan yhteyshenkilöt.

Laitilassa
Markus Hautala
Työpäällikkö
Laitilan kaupunki

26.2.2019
Teppo Paavola
Tekninen työnjohtaja
Laitilan kaupunki
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