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Ilmajoen kunta 

Tekninen osasto 

PL 20 

60801 Ilmajoki 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ 
 

1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely 

 

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne 

Aurinkoniityn ja Neiron alueen kunnallistekniikan työmaille (Aurinkoniitty – Koulutien 

ja Puskalantien risteys, Neiron alue – Kontiotie/ Otsotie) kiviaineksista ja niiden 

toimituksesta. 
 

2 a. Kiviaineksien määrät toimitettuna €/tonni (alv 0%)   

(Aurinkoniitty) 

- suodatinhiekka   1800 tn 

- 0-100 mm    1400 tn 

- 0-32mm      650 tn 

- 0-16 mm      150 tn 

- 8-16 mm      100 tn 

- salaojasora                 400 tn 

 

b. Kiviaineksien määrät toimitettuna €/tonni (alv 0%) 

(Neiron alue) 

-     0-100 mm     9000 tn 

-     0-35 mm     1800 tn 

-     0-16 mm       500 tn 

-     8-16 mm     1000 tn 

-     salaojasora      100  tn 

  

c. Kiviaines lastattuna kunnan ajoneuvoon €/tonni (alv 0%) 

   -    Tarjoisvertailussa huomioidaan tarjotusta kivimäärästä 20% mahdolliseksi kunnan 

omaksi ajoksi murskattujen kiviaineksien osalta.   

    

Huom. Tarjouspyynnössä mainitut määrät eivät ole tilaajaa sitovia vaan ovat ohjeellisia. 

 

3 Tarjoushinnat (alv 0 %) 

 

a. Kiviaineksen hinta on ilmoitettava tarjouksessa €/tonni (alv 0%) toimitettuna 

Ilmajoen Aurinkoniityn ja Neiron alueen työmaille täysinä kasettilasteina. 

Sopimushintojen tulee olla voimassa 30.9.2020 saakka. 



2(3) 

  

Murskatut kiviainekset otetaan ajettuna kohteeseen samalta toimittajalta, jolloin 

kokonaishinta murskatuille kiviaineksille ratkaisee niiden osalta. Suodatinhiekka 

ja salaojasora voidaan ottaa erikseen eri toimittajalta.   

 

b. Kunta varaa oikeuden oman auton käyttöön. 

 

 

 

4 Toimitusaika 

 

Kiviainestoimitukset tulee aloittaa viikolla 11. Yksittäisten toimitusten osalta toimitusaika 

4h tilauksesta ja suuremmat määrät 3 päivän varoitusajalla, jonka jälkeen varataan 

mahdollisuus ottaa eri toimittajalta.  

 

5 Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi 

 

Toimittajan tulee liittää tarjoukseen tarjoamansa kiviaineksen KT05:n mukainen 

laadunvalvontaraportti kiviaineksen laadun ja rakeisuuden varmistamiseksi.  

 

Tilaaja voi suorittaa kuormille tarkistuspunnituksen tai ottaa näytteitä toimitetusta 

kiviaineksesta. Mikäli tarkistuspunnitus 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 rala-

pätevyysraportti. 
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6 Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot 

 

Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut: työmaamestari Jari Alatalo, puh. 044 4191 318. 

 

7 Valinta- ja tarjousten vertailuperusteet 

 

Valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous huomioiden kiviainesten 

määrät (kohta 2) ja tarjouksen mukaiset hinnat.  

 

8 Tarjouksen antaminen ja tarjouksen voimassaolo 

 

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki 

tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi  ma  2.3.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen 

merkintä: ”Aurinkoniityn ja Neiron alueen, kiviainekset” 

 

 

Ilmajoki 21.2.2020 

 

 

 Jari Alatalo 

 vs. Kunnallistekniikan insinööri 

mailto:kirjaamo@ilmajoki.fi

