Ilmajoen kunta
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60801 Ilmajoki

TARJOUSPYYNTÖ JÄÄKELIN SEPELISTÄ
1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettelyt
Pyydämme tarjoustanne jääkelisepelin (4 - 8 mm) toimituksista lastattuna tilaajan
omaan tai tilaajan urakoitsijan hiekoittimeen säältä suojatusta katoksesta.
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, joka toteutetaan avoimella
menettelyllä. Tarjouskilpailun aikana tarjouspyyntöä ja tarjouspyyntöasiakirjoja voidaan
täydentää ja tarkistaa niiden sisältöä. Tarjouspyyntö ja mahdolliset asiakirjatäydennykset ja
tarkennukset julkaistaan kunnan internet-sivuilla osoitteessa:
www.ilmajoki.fi/tarjouspyynnöt
2. Kiviainesten määrä
-

Vuotuinen määrä noin 4000 – 8000 t/vuosi

Hiekoitussepelin vuotuinen käyttömäärä vaihtelee vuosittain sääolosuhteiden mukaisesti.
3. Toimitusaika
Kiviainetoimitus talvikausina kun tarvitaan liukkauden torjuntaa. Tilaaja sitoutuu 5 vuoden
sopimukseen, jonka jälkeen tilaajalla on optio-oikeus jatkotilaukseen vuodeksi
kerrallaan enintään viiden vuoden ajalle. Optiovuosille huomioidaan kustannusten
nousuvaikutukset omakustannusperusteisesti ja niistä sovitaan tilaajan ja
kiviainestoimittajan kesken. Tilaaja edellyttää, että sepeli (4 - 8 mm) lastataan tilaajan
omaan hiekoittimeen säältä suojatusta katoksesta. Lastausmahdollisuutta edellytetään
myös viikonloppuisin ja iltaisin.
4. Tarjoushinnat ( alv 0%)
Kiviaineksen hinta on ilmoitettava €/tonni (alv 0 %) lastattuna Ilmajoen kunnan tilaamaan
ajoneuvoon.
Tarjouksessa on ilmoitettava välimatka kiviaineksen lastauspaikasta seuraaviin kuljettaviin
kohteisiin a) Kauppatie 18 (llmajoen keskusta) b) Koskitie 11 (Koskenkorvan keskusta),
c) Isovuorentie 2 (Ahonkylä), joita käytetään ainoastaan tarjouksen vertailussa.
Lastauspaikan on oltava kuitenkin enintään 30 km:n välimatkan päässä kuntakeskuksesta
(Kauppatie 18).
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Tarjouksessa ilmoitetaan sääsuojan vuotuiset kustannusvaikutukset jotka huomioidaan
tarjouskilpailussa siten, että sääsuojan kustannukset laskutetaan tasaerin viiden vuoden
mittaisella ajanjaksolla.
5. Indeksisidonnaisuus
Hintojen tulee olla kiinteät ensimmäisen talvikauden ajan. Hinnat sidotaan tarjouspäivän
maanrakennusindeksiin 2015/100 (heinäkuu 2019, indeksi 105,6) ja yksikköhintoja
tarkastetaan tilastokeskuksen julkaiseman maanrakennusindeksin (heinäkuun) mukaisesti.
6. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi
Toimittajan tulee liittää tarjoukseen tarjoamansa kiviaineksen KT05:n mukainen
laadunvalvontaraportti kiviaineksen laadun ja rakeisuuden varmistamiseksi.
Tilaaja voi suorittaa kuormille tarkastuspunnituksen tai ottaa näytteitä toimitetusta
kiviaineksesta. Mikäli tarkastuspunnitus eroaa ≥ 2% toimittajan esittämästä
punnitustositteesta, tilaajalla on oikeus laskuttaa punnituksesta aiheutuneet kustannukset ja
kiviaineksen hintaerotus toimittajalta.
Mahdolliset sanktiot kiviaineksen laadun ja määrän poikkeamatilanteissa KT05:n mukaisesti.
Muilta osin noudatetaan sopimusehtoja JYSE 2014.
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 pätevyysraportti.
7. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot
Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut Markku Rinta, p. 044 4191314 ja Jari Alatalo p. 044
4191318.
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8. Valinta- ja tarjousten valintaperusteet
Valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous huomioiden määrät ja tarjousten
mukaiset hinnat sekä edullisimmat kustannukset. Tarjousvertailussa määristä huomioidaan
menevän 35 % Ahonkylään, 40 % keskustaan, 25 % Koskenkorvalle ja tarjousten
vertailussa lastauspaikka otetaan huomioon edellä mainittujen käyttökohteiden mukaan
siten, että kuljetus maksaa 0,5 euroa/km/tn.

9. Hankinnasta tehtävä sopimus
Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta molempien
osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
10. Tarjousten antaminen ja tarjousten voimassaolo
Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki tai
sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi 18.9.2019 klo 12:00 mennessä. Tarjouksen tulee olla
voimassa 1 kk tarjouksen jättöajankohdasta lukien.
Tarjoukseen merkintä: ”Jääkelin sepeli”
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