Ilmajoen kunta
Tekninen osasto
PL 20
60801 Ilmajoki

TARJOUSPYYNTÖ TUOMIKYLÄN VIEMÄRÖINNIN (VAIHE 2) TIENALITUKSISTA
1. Kohde ja vaatimukset
Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjousta Tuomikylän
viemäröintihankkeeseen (vaihe 2) liittyvistä paikallisteiden alituksista. Tienalituksia on
yhteensä 9 kpl/169 metriä. Suunnitelmat alituksien toteuttamiseen ovat liitteenä.
Tarjouslomakkeella olevat määrät kuvaavat suoritteen laajuutta, määrät mitataan erikseen.
2. Tarjouksen muoto
Tarjoukseen tulee sisältyä kaikki tarvittavat keskitysrenkaat, muovitulpat ja suojaputket
sekä rakentaminen suunniteltuun korkeustasoon. Tilaaja toimittaa ja asentaa tarvittavat
PVC ja PEH putket alituksiin. Kruunuporauksessa konetyöt tulevat tilaajalta.
Tarjoushinta ilmoitetaan €/m
Lisähinta ilmoitetaan kruunuporaukselle kallioon €/m
Työt urakkakohteessa voidaan aloittaa noin 47 - 48 viikolla. Työt tulee olla suoritettuna
31.1.2018 mennessä.
3. Tarjoukseen liitettävät selvitykset
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
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
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7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi
mukainen ”ok” merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava ralapätevyysraportti.
4. Tarjousten vertailuperuste
Tarjousten vertailuperuste on hinta. Urakoitsijan valintaperuste on kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous huomioiden suoritemäärät ja tarjouksen mukaiset yksikköhinnat.
5. Maksuehto ja laskutus
Urakan laskutus suoritetaan 2 viikon välein. Lisä- ja muutostöistä on sovittava tilaajan
nimeämän edustajan (kunnallistekniikan työjohtajat tai kunnallistekniikan insinööri)
kanssa.
Maksuehto on 14 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytty.
6. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot
Työtä koskevat lisätiedustelut: työmaamestari Jari Alatalo, puh. 044 4191 318 ja
kunnallistekniikan insinööri Sari Paananen, puh. 044 4191 305
7. Tarjouksen antaminen ja tarjouksen voimassaolo
Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801
Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi ke 1.11.2017 klo 12.00 mennessä.
Tarjoukseen merkintä ”Tuomikylän viemäröinti vaihe 2, tienalitukset”
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes hankinnasta on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin
enintään 60 päivää tarjouksen jättämisestä lukien.
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