sivu 1/2

TARJOUS

Ilkantien sillan peruskorjaus
Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Ilkantien sillan
peruskorjaustyön tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja huomioiden, että
hankintaan sovelletaan käänteistä alv:tä, jolloin kaikki hinnat ovat alv 0 %.
Kokonaisurakkatarjoushinta yhteensä: _________________________ euroa.
Kokonaisurakkahintaan sisältyy työmaalla tehtäviä lisä- ja muutostöitä yhteensä 50
henkilötyötuntia sisältäen kaikki työmaan yleiskustannukset ja työnjohtokustannukset.
50 henkilötyötunnin ylittävistä lisä- ja muutostöistä veloitushinta on _______ €/h
(Mahdolliset materiaalikustannukset eivät sisälly yksikköhintaan).
Tarjousten vertailussa em. lisä- ja muutostöiden vertailuperusteena on 200h.
Kokonaisurakkahintaan sisältyy alihankintana tai tarjoajan konepajalla ym. tehtäviä lisäja muutostöitä yhteensä 50 henkilötyötuntia sisältäen kaikki yleiskustannukset ja
työnjohtokustannukset sekä 50 tunnin ylittävistä lisä- ja muutostöistä veloitushinta on
_______ €/h (Mahdolliset materiaalikustannukset eivät sisälly yksikköhintaan).
Tarjousten vertailussa em. lisä- ja muutostöiden vertailuperusteena on 200h.
Mahdollisia lisä- ja muutostöitä toteutetaan seuraavin yksikköhinnoin:
Pylonien ja muiden teräsosien vaihto- ja uusiminen (mm. vaurioituneet diagonaalit, jotka
on uusittava):
- profiilit, jotka < 10kg/jm _______ €/kg (vertailussa huomioidaan 500kg)
- profiilit, jotka > 10kg/jm _______ €/kg (vertailussa huomioidaan 750kg)
Siltakannen alapuolen kannatinristikoiden mahdolliset lisä- ja muutostyöt:
- irrotuksen ja paikalleen asentamisen lisäkustannus ___________ €/kpl
(vertailussa huomioidaan 5 kpl)
- Ristikon osien uusiminen _______ €/kg, jolloin ristikko on irrotettu paikoiltaan
korjausta varten, kts. hinta edellä. (Vertailussa huomioidaan 200kg)
- Ristikon kokonaan uusiminen sisältäen irrotuksen ja uudelleen
asennuksen_______ €/kg. (Vertailussa huomioidaan 250kg/ristikko ja 4 kpl)
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Vaihtoehtoinen tarjous (=optio)
Edellä mainitun kokonaisurakkatarjouksen ja yksikköhintojen lisäksi tarjoamme
vaihtoehtoa, jossa silta korjataan KVR-urakkana henkilöajoneuvokelpoiseen käyttöön.
Tällöin tarjouksemme sisältää ajoneuvoliikenteen edellyttämien suunnitelmien ja
mitoituslaskelmien laatimisen.
KVR-kokonaisurakkatarjoushinta yhteensä: ____________________ euroa.
KVR-tarjoushinnan lisäksi mahdollisesti edellytettävän vaijereiden vaihtotyön
kokonaiskustannukset lisätään em. tarjoushintaan, mikäli suunnittelun ja mitoituksen
lopputuloksena nykyisten vaijereiden kantavuus ei riitä, vaan ne on tällöin uusittava.
Lisähinta vaijereiden uusimistyöstä sisältäen vaijereiden uudelleen ankkuroinnin
ja kaikki vaihtotyöstä aiheutuvat lisäkustannukset: ________________ euroa.
Muut lisä- ja muutostyöt huomioidaan kokonaisurakkatarjouksessa mainituin ehdoin ja
yksikköhinnoin.
Vahvistamme allekirjoituksellamme, että olemme huomioineet tilaajan kaikki tätä
hankintaa koskevat lisäkirjeet, jotka on julkaistu kunnan internet-sivuilla:
www.ilmajoki.fi/Tarjouspyynnöt
Tarjouksen liitteenä ovat tilaajavastuulain 5§ mukaiset ja tilaajan edellyttämät muut
selvitykset ja todistukset, joilla osoitamme kelpoisuutemme urakkaa koskevan
sopimuksen tekemiseen ja urakan suorittamiseen.

Tarjouksen antaja:

____________________________________, y-tunnus: _____________________

Pvm: _____._____.2017, allekirjoitus ja nimen selvennys:

____________________________________, puhelin: ______________________

Tarjoajan yhteyshenkilö, ellei allekirjoittaja:

____________________________________, puhelin: _______________________

