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Rakennuskohde 

 

Laitilan kaupungin kiinteistöt 

 

Tarjous on jätettävä 8.10.2021 klo 12.00 mennessä, 

osoitteeseen: 

 

Laitilan kaupunki / Tekninen toimi 

PL 25 

23801 Laitila 

 

Kuoreen tunnus: ”Kiinteistöjen piha-alueiden auraus” 

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 kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin eri kohteiden piha-alueiden koneellisesta auraustyöstä. Tarjous on 

annettava tarjouspyynnön mukana toimitetulla tarjous- lomakkeella.  

 

 

Aurauskohteet 

Apilaniityn päiväkoti, Itäkulman koulu, Kappelimäen koulu, Kaukolankoti, Kaupungintalo, Kirjasto, Kodjalan koulu, 

Kustaa Hiekan Lukutupa, Meijeri, Opistotalo, Palke 5, Palke 7, Paloasema, Poukantalo, Pähkinäpensaan päiväkoti, 

Soukaisten koulu, Suontaan koulu, Terveyskeskus, Terveystalo, Uimahalli, Untamalan koulu, Urheilutalo, Varppeen 

koulu.  

Lista löytyy osoitteineen liitteenä. 

 

Työn sisältö 

Työ pitää sisältää piha-alueiden auraustyöt talvikausille 2021-2022 ja 2022-2023.  

 

Aurausalue on kiinteistön piha-alue kulku- ja ajoväylineen sekä parkkialueineen. Reunakivetyksellä rajatut pyörätiet, 

laatoitetut polut ym. kuuluvat kiinteistönhoitajan vastuulle. Koulujen pelikenttien auraus kuuluu liikuntatoimen 

vastuulle, mutta on sovittavissa valitun urakoitsijan kanssa erikseen. Aurattava alue on tarkastettava ennen 

aurauskauden aloitusta mahdollisten kaivonkansien, asfalttipaikkojen, kuoppien, kivien ym. varalta. Tilaaja huolehtii 

pihan pintarakenteiden kunnossapidosta. 

 

Työn suorittaja huolehtii itse liikkeellelähdöstä ja lumisadepäivystyksestä. Auraustyö aloitetaan välittömästi, kun lumen 

paksuus ylittää 4 cm. Työn suoritus voidaan kuitenkin aloittaa aikaisintaan klo 17.00 ja alueet tulee olla aurattuna klo 

7.00 mennessä. 7.00-17.00 välisenä aikana tapahtuvasta aurauksesta sovitaan kiinteistön käyttäjän kanssa erikseen. 

Poikkeuksista voidaan sopia kiinteistökohtaisesti. 
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Lumet aurataan kulkuväylien varteen tai parkkialueiden ulkopuolelle. Lunta ei saa jättää kulkuväylille tai parkkialueille. 

Lumen poiston tarpeesta ilmoitetaan tekniselle työnjohtajalle. 

 

Käytettävä aurauskalusto tulee olla kohteisiin soveltuva.  

 

Vastuuvelvoitteet 

Työn suorittaja tai työnsuorittajan 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 ja vahingot 

aiheuttaneesta tilanteesta. 

 

Urakoisijalla tulee olla lakisääteiset ja työehtosopimuksiin perustuvat vakuutukset. 

 

Urakkahinnan muodostuminen 

Aurausten tarjoushinnat tulevat sisältää yhden aurausurakan suorituksen kertaalleen. Auraustyöstä suoritetaan korvaus 

suoritusperusteisena kertakorvauksena kiinteistökohtaisesti. Kertakorvauksen suuruus on aurausurakoitsijan tarjouksen 

mukainen kokonaishinta, joka maksetaan, kun auraustyö on suoritettu kokonaisuudessaan, tilaajan vaatimusten 

mukaisesti.  

 

Urakoitsijan tulee pitää työnsuorituksesta päiväkirjaa. 

 

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset 

Tarjoushinta on annettava verottomana kokonaishintana, sisältäen kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt työt ja 

tarvikkeet määritellyn lopputuloksen saavuttamiseksi, arvonlisäveron osuus eriteltynä. 

 

Tarjous jätetään liitteenä olevalle urakkatarjouslomakkeelle, kohdekohtaisesti. Urakoitsija voi itse valita kohteen tai 

kohteita, josta jättää tarjouksen.  

 

Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk, sen jättöpäivästä. 

 

Tarjousten avaaminen 

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

 

Työn suorittajan valintaperuste 

Työn suorittajan valintaperusteena käytetään edullisinta kokonaishintaa/kohde.  

Ilman tarjousta jäänyt kohde: kohteen aurauksesta neuvotellaan ensisijaisesti kaikkien tarjousten jättäneiden kesken. 

 

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat 

Tarjoukseen tulee liittää seuraavat, tilaajavastuulain 5§:n mukaiset selvitykset tai esim. maatalousyrittäjältä vastaavat 

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. 
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Tarjoajan edellytetään tutustuvan kohteisiin paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä! 

 

 

Liitteet 

  

Tarjouslomake 

 

 

Laitilassa 31.8.2021 

 

 

___________________________ 

Eva Nurmi, rak.ins. 

Laitilan kaupunki 


