TARJOUSPYYNTÖ KEVÄTLAKAISUSTA VUOSILLE 2019- 2020 sekä optiona vuodelle
2021

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne
päällystettyjen katujen ja kevyenliikenteen väylien lakaisusta yksikköhintana €/km sekä
kunnan omistamien kiinteistöjen päällystepintojen kevätlakaisusta kiinteällä hinnalla.
Tarjous pyydetään vuosille 2019 - 2020 ja optiona vuosille 2021-2023.
Kohteet
Kadut
Keskusta-alue
Koskenkorva
Ahonkylä
Laskunmäen kaava-alue

kadut 35,2 km ja kevyenliikenteen väylät 11,6 km
kadut 16,1 km ja kevyenliikenteen väylät 3,3 km
kadut 17,3 km ja kevyenliikenteen väylät 4,6 km
kadut 0,9 km

Päällystettyjä katuja on yhteensä 69,4 km ja kevyenliikenteen väylää yhteensä 19,5 km.
Päällystämättömien katujen ”lippoja” ei ole mitoitettu, mutta ne kuuluvat urakkaan.
Lakaistava pinta-ala on noin 406.000 m2.
Kiinteistöt
1. Koskenkorvan linja-autoasema
2. Keskustan linja-autoasema
3. Terveyskeskus
4. Hammashoitola
5. Seppälän nuorisotila ja p-alue
6. Kunnantalo
7. Lukio - Uimahalli - Ilmajoki-halli - Jaakko Ilkan koulu
8. Kotokartano
9. Ilkanrati – Kirjasto
10. Jätevedenpuhdistamo
11. Honkalanmäen p-alue
12. Ilmajoen tori
13. Eläinlääkärintalo
14. Ahonkylän koulu (v. 2019)

Ilmajoen kunta

n. 2400 m2
n. 1450 m2
n. 5210 m2
n. 520 m2
n. 900 m2
n. 3020 m2
n. 6000 m2
n. 3300 m2
n. 3190 m2
n. 2050 m2
n. 1900 m2
n. 1080 m2
n. 700 m2
n. 720 m2
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15. Neiron koulu
16. Palonkylän koulu
17. Paloasema (Aamukuja)
18. Käpälämäen päiväkoti
19. Paloasema (Koskenkorva)
20. Puistokoti
21. Puistorivi
22. Tammikuhnala

n. 430 m2
n. 4250 m2
n. 6970 m2
n. 1950 m2
n. 700 m2
n. 250 m2
n. 300 m2
n. 2000 m2

Tarjouksen muoto
-

Tarjouksessa on mainittava yksikköhinta €/km erikseen kaduista ja erikseen
kevyenliikenteen väylistä.
Kiinteistöistä on mainittava hinta kohteittain €/kohde sekä kaikkien kiinteistöjen hinta
yhteen laskettuna. Kiinteistöjen osalta on lisäksi mainittava tuntiveloitushinnat.
Mahdollisista uusista kiinteistöistä sovitaan erikseen.

Tarjouspyyntö koskee vuosia 2019 – 2020 ja optiona vuosille 2021 -2023, tilaaja päättää
option käytöstä optiovuosina viimeistään 1.3. mennessä.
Optiovuosille lisähinta määräytyy diesel-polttoaineen hinnan mukaan siten, että hintaa
tarkistetaan optiovuoden hintatason mukaisesti ylös/alaspäin ja polttoaineen osuutena
huomioidaan 30 %. Vertailuhintana käytetään öljyalan keskusliiton hintaseurantatilaston
mukaista diesel-polttoaineen tarkasteluhetkellä voimassa olevaa viimeisintä
hintaindeksiä:
http://www.oil.fi/fi/tilastot-1-hinnat-ja-verot/11-oljytuotteiden-kuluttajahintaseuranta
Lähtötasona huomioidaan tarjoushetken hintataso.
Vaatimustaso ja lisätiedot
-

-

-

Lakaisutyö tulee olla suoritettuna vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli
sääolosuhteet eivät tätä salli, on urakoitsijan neuvoteltava asiasta tilaajan edustajan
(kunnallistekniikan insinööri) kanssa.
Lakaisussa on huomioitava, että työ on tehtävä kaikilta osin keräävällä
lakaisulaitteella eikä työstä ei saa aiheutua ympäristölle pölyhaittaa eikä kohtuutonta
meluhaittaa. Poikkeuksena edelliseen vaatimukseen on avoharjan käyttö vain
risteysalueen lakaisuun, kuitenkin aiheuttamatta pölyhaittaa, sekä toimimalla siten että
imulakaisuauto kerää välittömästi avoharjalla lakaistun lakaisujätteen talteen.
Lakaisujäte tulee joka tilanteessa kerätä talteen.
Urakoitsijan käytössä on kunnan paloposti, johon urakoitsija saa kuitata palosotilaan.
Urakoitsija toimittaa itse lakaisujätteen kaatopaikalle tai muuhun jätelain mukaiseen
hyötykäyttöön.
Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla suoritettuna vähintään Tieturva 1- kurssi.
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Tarjouksessa mainittavat/esitettävät tiedot
Liitteenä tarjouslomake johon urakoitsijan tulee täyttää tarjoushinnat.
Hintojen lisäksi tarjouksessa on mainittava/esitettävä:
1. Työssä käytettävä kalusto
2. Yhdyshenkilö ja yhteystiedot
3. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 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
eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus
on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista.
Tarjousten vertailu
Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Tarjousten vertailu
suoritetaan käyttäen tarjouksen mukaisia hintoja ja tarjouspyynnössä ilmoitettuja
suoritemääriä. Kunta varaa oikeuden valita eri urakoitsijan kiinteistöjen ja katujen kesken.
Urakassa noudatetaan JYSE 2014 palveluiden ehtoja. Linkki JYSE 2014 palveluehtoihin
löytyy sivulta:
http://www.hankinnat.fi/fi/malleja-ja-lainsaadantoa/yleisia-sopimusehtoja/jyse-2014ehdot/Sivut/default.aspx
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 viikkoa tarjouksen viimeisestä
sisäänjättöpäivästä lukien.
Maksuehto ja laskutus
Maksuehto on 21 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytysti suoritettu.
Ilmajoen kunnan laskutusosoite paperilla toimitettaville laskuille:
Ilmajoen kunta
Ostolaskut
PL 23
60801 ILMAJOKI
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tai sähköinen laskutus:
Ilmajoen kunta, y-tunnus 0178008-8, verkkolaskuosoite ja OVT-tunnus 003701780088
välittäjä CGI Suomi Oy, välittäjän tunnus 003703575029
Hankintapäätös ja hankintapäätöksestä tiedottaminen
Kunnan hankintapäätöksestä tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostitse ja toissijaisesti
kirjeitse (mikäli tarjoajalla ei ole sähköpostia käytössään).
Hankinnasta tehtävä sopimus
Valitun urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta kun
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Tarjouksen jättäminen
Tarjous liitteineen tulee toimittaa to 20.3.2019 klo 12:00 mennessä ensisijaisesti
sähköpostitse osoitteella:
kirjaamo@ilmajoki.fi
tai toissijaisesti kirjepostilla osoitteeseen Ilmajoen kunta, PL 20 60801 Ilmajoki:
Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai tarjouskuoreen merkitään teksti: ”kevätlakaisu
2019 – 2020”

Lisätietoja antaa katujen osalta Markku Rinta, puh. 044-4191 314 ja kiinteistöjen osalta
Anssi Juupaluoma, puh. 044-4191 793.

11.3.2019

Tiina Penttilä
vs. kunnallistekniikan insinööri

LIITE osoitekartat (keskusta, Koskenkorva ja Ahonkylä)
katuluettelo, kiinteistöjen osoiteluettelo

Tiedoksi

Paavo Perälä, Markku Rinta, Anssi Juupaluoma, Ville Mäkelä

