Ilmajoen kunta
Tekninen osasto
PL 20
60801 Ilmajoki

TARJOUSPYYNTÖ: PÄÄLLYSTEMERKINNÄT 2018
1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely
Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä yksikköhintaista
urakkatarjousta katujen ja kiinteistöjen päällystemerkintöjen maalaamisesta.
Urakkaan kuuluu
-

katujen keskiviivat 66 km
suojatiet 20 kpl
pysäköintiviivat 14 kiinteistössä
inva pysäköintimerkinnät

n. 2000 m2
n. 300 m2
n. 1000 m
20 kpl

Tarjouksessa on mainittava
-

maalityyppi ja menekki

Tarjouspyynnössä mainitut määrät eivät ole tilaajaa sitovia vaan ovat ohjeellisia.
Maalausneliöt ja kohteet tarkennetaan tilauksen yhteydessä.
2. Urakka-aika ja vaatimukset
Keskusta-alueen maalaukset oltava valmiit 8.6.2018 mennessä.
Koskenkorva - Ahonkylä alueet oltava valmiit 29.6.2018 mennessä.
Maalityypin on täytettävä Liikenneviraston tiemerkintämaaleille asettamat
laatuvaatimukset. (Liikenneviraston ohjeita 38/2015 [verkkojulkaisu], kappale 4,
Merkintämateriaalit ja niiden vaatimukset)
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_201538_tiemerkintojen_laatuvaatimukset_web.pdf
3. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi
Ennen työn aloittamista on urakoitsijan toimitettava tilaajalle liikenteenohjaussuunnitelma sekä työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat. Urakoitsija vastaa
henkilöstönsä työturvallisuudesta, työnaikaisesta liikenteen ohjauksesta sekä
aiheuttamastaan vahingosta kolmansille osapuolille.
Urakassa noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT ehtoja.
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Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä tai ne tulee
olla tilaajan saatavilla esim. tilaajavastuu.fi palvelussa:
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
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.
4. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot
Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut: työmaamestari Jari Alatalo, puh. 044 4191 318.
5. Valinta- ja tarjousten vertailuperusteet
Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien jättämien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten
vertailu suoritetaan kokonaistaloudellisin perustein, siten että valintaperusteena on
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki saapuneet tarjoukset liian korkeiden kustannusten
vuoksi tai jos tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Tarjous hylätään, jos se saapuu
tarjousten jättöajan jälkeen.
6. Tarjouksen antaminen ja tarjouksen voimassaolo
Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki
tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi ti 22.5.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen
merkintä: ”Päällystemerkinnät 2018”
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