TARJOUSPYYNTÖ (Sisältöä on tarkistettu ja täydennetty 1.2.2017)

1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely
Tällä tarjouspyynnöllä ja avoimella hankintamenettelyllä Ilmajoen kunta pyytää
tarjoustanne Kyrönjoen ylittävän Ilkantien v. 1910 rakennetun vaijerikannatteisen
riippusillan peruskorjaamisesta kokonaishintaurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisesti. Riippusilta on tällä hetkellä kevyen liikenteen käytössä ja korjaustyön
tavoitteena on jatkaa sillan käyttöikää nykyisessä käyttötarkoituksessaan.
Kokonaishintaisen tarjouksen lisäksi pyydämme antamaan optiotarjouksen (KVR
urakkaoptio) sillan rakenteiden mitoituslaskennasta ja peruskorjaamisesta siten,
että silta voidaan avata käyttöön henkilöajoneuvoliikenteelle. Tässä
vaihtoehdossa tarjouksessa tulee huomioida sillan nykyisten rakenteiden
kantavuuslaskenta ja mitoitus ajoneuvoliikenteen käyttöön ja tarvittaessa
mitoituslaskentaan perustuen sillan pääkannatinvaijereiden ja muiden kantavien
rakenteiden uusiminen siten, että korjaustyön jälkeen silta voitaisiin avata
henkilöajoneuvoliikenteelle.

2. Tarjouspyyntöasiakirjat
Tämä tarjouspyyntökirje
01.02.2017
Urakkaohjelma
30.01.2017
Tarjouslomake
allekirjoituspvm.
Asiakirjat ja suunnitelmat seuraavasti:
- Turvallisuusasiakirja 30.1.2017
- 1984 toteutetun korjaustyön suunnitelmat: Tarjouspyyntö, työselitys ja
urakkatarjous 22.3.1985, 25.3.1985 ja 8.4.1985, Rakennepiirustus 22.10.1984
- Alkuperäiset tarkepiirustusdokumentit (JPG) 26.1.2016:
Vaijeri ja solki, Vaijerin ankkurointi kivimuuriin, Vaijerin tukimuurin puoleinen
pituusmitta, Kannatintangon alaosa ja ristikon alapaarre, Kannen julkisivu ja
pituusmitta, Poikkileikkaus ja pyloni, Pylonin alaosa, Pylonin keskiosa, Pylonin
yläosa ja pylonien väliristikko
- Sillan kuntotarkastusraportti 31.12.2011
- 2014 tehdyt korjaustyöt, ”Korjaukset syksy 2014 Kari Lyytikäinen, 24.9.2012
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Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 5 mainittuihin
asiakirjoihin.
3. Hankinnan keskeiset määräajat
Tarjousmenettely käynnistyy, tarjouspyyntö
Tarkennuspyynnöt esitettävä
Tarkennuspyyntöjen vastaukset annetaan
Tarjoukset jätettävä klo 15.00 mennessä
Hankintapäätös tehdään
tavoite:
Urakkasopimus allekirjoitetaan
tavoite:

30.1.2017
8.2.2017 mennessä
14.2.2017 mennessä
24.2.2017
7.3.2017 mennessä
7.4.2017 mennessä

4. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot ja kohteen esittely
Lisätietoja antaa ja kohteen esittelystä vastaa Paavo Perälä, p. 044 – 4191 300.
Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätiedot on esitettävä kirjallisesti
osoitteella: paavo.perala@ilmajoki.fi
Tarjouspyyntöä koskevat tarkennukset julkaistaan kunnan internet-sivuilla
osoitteessa www.ilmajoki.fi/tarjouspyynnöt ja vain tilaajan julkaisemat
tarjouspyynnön täydennykset ovat tilaajaa sitovia.
5. Tarjouksen antaminen ja tarjouksen voimassaolo
Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevalle lomakkeelle tai tarjoajan
omalle tarjouslomakkeelle ja sen tulee sisällöltään olla em. tarjouslomakkeen
mukainen. Tarjoaja ei saa esittää tarjouksessaan omia ehtojaan.
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes hankinnasta on allekirjoitettu urakkasopimus,
kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättämisestä lukien.
6. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi
Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva verottajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
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5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi
mukainen ”ok” merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava ralapätevyysraportti.
Tarjoajan tulee täyttää tilaajan asettamat urakan suorittamiseen liittyvät
ammatilliset ja taloudelliset kelpoisuusvaatimukset ja esittää
kelpoisuusvaatimuksia koskevat selvitykset tarjouksen liitteenä:
1) Kohteeseen nimetyillä avainhenkilöillä (työmaapäällikkö tai työmaan
vastaava työnjohtaja) on vähintään rakennusmestarin koulutus ja
työkokemusta useista teräsrakenteisten siltojen korjaushankkeista ja/tai
vähintään yhdestä vastaavan tyyppisestä riippusillan korjaushankkeesta
2) Yrityksen liikevaihto on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana
keskimäärin vähintään 0,65 miljoonaa euroa/tilikausi
Tarjousvertailuun hyväksytään em. velvoitteet ja vaatimukset täyttävien tarjoajien
jättämät tarjoukset. Tilaaja hylkää puutteellisesti laaditut tarjoukset.

7. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika
Sopimusehtoina käytetään YSE 1998.
Urakka-aika on 22.5.2017 – 27.10.2017.

8. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Tarjoajan tulee ilmoittaa mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet perusteluineen
erillisellä liitteellä ja hankintayksikkö arvioi perustelun hyväksyttävyyden.

9. Tarjoushinnat (alv 0 %)
Urakkaan sovelletaan arvonlisäverolain 8§ mukaista käänteistä arvonlisäveroa ja
tarjoushinnat ilmoitetaan siten alv 0 % mukaisesti.
Tarjoushintoina ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suoritetusta
työstä ja tarjouslomakkeen mukaisesti kokonaishinta ja yksikköhinnat ja
niiden lisäksi vaihtoehtoiset hinnat KVR-urakkaperusteisesta sillan
korjaustyöstä sisältäen mitoitussuunnittelun sekä pääkannatinvaijereiden ja
muiden kantavien rakenteiden uusimisen.
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10. Urakoitsijan valinta- ja tarjousten vertailuperusteet
Tilaaja vertailee tarjouksia kahdella tavalla:
1. Vertailussa huomioidaan vain kokonaisurakkatarjoukset
2. Vertailussa huomioidaan kokonaisurakkatarjousten lisäksi myös optiohinnat
Tilaaja valitsee urakoitsijan joko em. vertailuperusteen 1. tai 2. mukaisesti ja
urakoitsijaksi valitaan tällöin hinnaltaan halvimman tarjouksen antanut tarjoaja.
11. Hankinnasta tehtävä sopimus
Valitun urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan
kohteesta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

12. Maksuehto ja laskutus
Laskutus tapahtuu dokumentoitujen työsuoritteiden ja sopimuksen
mukaisen maksuerätaulukon perusteella.
Maksuehto on 14 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytty.

13. Hankintapäätös ja hankintapäätöksestä tiedottaminen
Kunnan hankintapäätöksestä tiedotetaan vain sähköpostitse tarjouksen
tekijän ilmoittamaan sähköpostiin.

14. Tarjouksen jättäminen
Tarjous liitteineen toimitetaan 24.2.2017 klo 15.00 mennessä
sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi
tai kirjepostilla osoitteeseen Ilmajoen kunta, PL 20 60801 Ilmajoki:
Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai tarjouskuoreen merkitään teksti:
”Ilkan sillan peruskorjaus”.

Ilmajoella 1.2.2017

Paavo Perälä
Tekninen johtaja

