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Kuoreen tunnus: ”Varppeen koulun mattourakka”
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.
Urakka pitää olla valmis 9.8.2019 mennessä.

Laitilan kaupunki pyytää tarjoustanne yllä mainitun kohteen mattojen asennusurakasta, hankintoineen. Tarjous tehdään
liitteenä olevalla urakkatarjous- lomakkeella. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaisesti.
Toimitusaika
17.6.2019-9.8.2019
Toimitusaika tarkennetaan tilauksen yhteydessä.
Urakan sisältö
Urakka sisältää rakennustekniset työt hankintoineen.
Lattiapintamateriaalit ovat ennen urakan aloitusta purettu haitta-ainepurkuna ja pinta on jyrsitty. Maton
asennusurakkaan kuuluu lattiapinnan tasoitus ja pohjustus, sekä uuden maton asennus. Maton saumat hitsataan ja
matosta nostetaan jalkalista ylös seinälle, 100 mm.
Maton tyyppi: esim. Tarkett iQ Optima, käyttöluokitus 34.
Maton väri: Käytäville Optima Medium Grey 0853, luokkahuoneisiin Optima White Grey 0872. Värisävyt voivat vielä
muuttua.
Kokonais pinta-ala: n. 1200 m2.
Jätteet
Tilaaja huolehtii jäteastiat ja niiden tyhjentämisen.
Työturvallisuus
Työmaa on yhteinen rakennustyömaa, jossa noudatetaan voimassaolevia työturvallisuuslain säädöksiä, määräyksiä ja
ohjeita.
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Tarjoushintaa koskevat vaatimukset
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.
Osatarjouksia ei hyväksytä.
Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk, sen jättöpäivästä.
Tarjousten avaaminen
Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen, eivätkä tarjouksen tekijät saa olla läsnä tilaisuudessa. Tarjoukset avataan
välittömästi jättöajan jälkeen.
Urakoitsijan valintaperuste
Urakoitsijan valintaperusteena käytetään edullisinta kokonaishintaa.
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.

Liitteet
Liite 1. Pohjakuvat kerroksista
Liite 2. Urakkatarjouslomake

Laitilassa 24.4.2019

___________________________
Eva Nurmi, rak.ins.
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