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Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 
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Yhteyshenkilö 

 

Eva Nurmi, rakennusinsinööri 

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

Rakennuskohde 

 

Itäkulman koulu 

Kaivolantie 1058 

23800 Laitila 

Tarjous on jätettävä 12.4.2019 klo 12.00 mennessä, 

osoitteeseen: 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 Laitila 

 

Tarjoukseen tunnus: ”Itäkulman koulun salaojaurakka” 

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.  

Työt toteutetaan koulun kiinnioloaikana: 3.6.2019-9.8.2019. 

 

 

 

 

Laitilan kaupunki pyytää tarjoustanne yllä mainitun kohteen salaojitus ja sadevesijärjestelmän ja perusmuurin 

vedeneristysurakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen 

mukaisesti.  

 

Urakan sisältö 

Urakka sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut työt, materiaalit ja hankinnat tilaajan määrittelemän 

lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

Aikataulu 

Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään vko 24. Työn on oltava 

kokonaisuudessaan valmis 9.8.2019. 

 

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset 

Tarjous tehdään liitteenä olevaan tarjouslomakkeeseen. 

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 rakennusammattimiehen ja 

rakennusmiehen tuntityölle. 

 

Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk, sen jättöpäivästä. Tarjoukset avataan heti jättämisajan päätyttyä. 

 

Tarjousten avaaminen 

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

Urakoitsijan valintaperusteena käytetään edullisinta kokonaishintaa.  

Lisäksi edellytetään, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa esitetyt ehdot ja että tarjous on 

tarjouspyynnön mukainen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta tai olla hyväksymättä yhtään 

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. 

6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

 

Muut edellytykset 

 

Urakoitsijan on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. 

 

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta, jos tarjoushinnat osoittautuvat liian kalliiksi. 

 

Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 

täyty. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos joku hankintalain 53§-54§ mainitusta poissulkemisperusteista täyttyy. 

 

Tarjoajan edellytetään tutustuvan kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä. 

 

Lisätietoja 

Lisätietopyynnöt osoitetaan rakennusinsinööri Eva Nurmelle 8.4.2019 mennessä. 

 

 

Liitteet 

Liite 1. Urakkaohjelma 

Liite 2. Urakkarajaliite 

Liite 3. Turvallisuusliite 

Liite 4. Tarjouslomake 

Liite 5. 18034-001 Piirustusluettelo 

Liite 6. 18034-201 LVI-Asemapiirros 

Liite 7. FANN_IN_DRÄN_moduuli_huolto-ohje 

Liite 8. Työselostus 

 

 

 

 

Laitilassa 18.3.2019 

 

 

___________________________ 

Eva Nurmi, rak.ins. 

Laitilan kaupunki 

 


