
 

 Ilmajoen kunta PL 23 | Ilkantie 18 | 60801 Ilmajoki | Puhelinvaihde (06) 419 1111 | Telefax (06) 419 1204 

 www.ilmajoki.fi | etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi | 

 

Ilmajoen kunta 

Tekninen osasto 

PL 20 

60801 Ilmajoki 

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ 
 

 

1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely 

 

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne 

Suomulantien peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä 

yksikköhintaurakkana. Ilmoitetut määrät eivät ole rakennuttajaa sitovia, vaan ne ovat 

suuruusluokkaa ilmaisevia. 

 

Yksikköhintaista tarjousta pyydetään kohtiin A - B  

 

A ) Sivuojien kaivuu (sisältää sisäluiskan tiivistämisen, liittymärumpujen teon sekä kivien 

ja kantojen irrotuksen ja lastauksen) 

     

maat nostettuna ajoneuvoon       noin  1800 m   

  

Maan kuljetus ja vastaanotto 0-2 km  € / m3 itd   noin   800  m3 

esim. kantojen kuljetus  €/m3/ lisä km    noin     10  m3 

 

 

B ) Tuntityöt  

 

- kaivinkoneelle työtunteja      noin   30 h 

- traktorille työtunteja      noin    10 h  

     

 

2. Tarjoushinnat (alv 0 %) 

 

Urakkaan sovelletaan arvonlisäverolain 8§:n mukaista käänteistä arvonlisäveroa ja 

tarjoushinnat ilmoitetaan siten alv 0 % mukaisesti. 

 

3. Tarjouksessa huomioitavia tekijöitä 

 
- Kaivinkoneen kuljettajalta edellytetään vähintään 2 vuoden työkokemusta 

kunnallistekniikan työmaista. Tarjoukseen on liitettävä kuljettajaluettelo.  
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- Työssä käytettävien kaivinkoneiden tulee olla painoluokiltaan riittäviä (vähintään 16 tn) 

ja kaivinkoneissa on oltava mekaaninen kauhanpyörittäjä.  

- Tarjouksessa on esitettävä varatyökone, ettei työhön tule konerikosta aiheutuvia 

keskeytyksiä, joiden kesto on yli neljä (4) tuntia. Mikäli keskeytys on yli 2 työpäivää, on 

rakennuttajalla oikeus purkaa urakkasopimus ja valita kohteeseen korvaava 

koneurakoitsija. 

- Työssä noudatetaan Suomen kuntaliiton julkaisuja:  

Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02, Kunnallisteknisten töiden 

määrämittausperusteet 02, KT 02 sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 

ellei tarjouspyyntöasiakirjoissa muuta mainita. 

- Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla suoritettuna vähintään Tieturva 1 –kurssi. 

- Työhön valittavien koneiden on ennen töiden aloitusta läpäistävä työkonetarkastus 

(liitteenä).  

 

4. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika 

 

Töiden arvioitu aloitusajankohta on viikolla 28, mutta työt tulee kuitenkin aloittaa 

viimeistään viikolla 29.  Työt tulee olla suoritettuna 01.09.2020 mennessä. 

 

5. Maksuehto ja laskutus 

 

Urakan laskutus suoritetaan 2 viikon välein. Tuntitöistä sekä lisä- ja muutostöistä on 

sovittava tilaajan nimeämän edustajan (kunnallistekniikan työjohtajat tai vs. 

kunnallistekniikan insinööri) kanssa.  

Maksuehto on 14 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytty. 

Laskun eräpäivän viimeinen ajankohta on oltava 15.9.2020. 

 

6. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi 

 

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 

7) todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 
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Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi 

mukainen ”ok” merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava rala-

pätevyysraportti. 

8) Urakoitsijalla on oltava riittävä toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan vähintään  

500 000 euroa, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän 

omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 

 

7. Varatyökone ja sopimuksen irtisanominen 

 

Valitun urakoitsijan ja rakennuttajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta 

molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.  
Tarjouksessa on esitettävä varatyökone, ettei työhön tule mahdollisesta konerikosta 

aiheutuvia keskeytyksiä, joiden kesto on yli neljä (4) tuntia. Mikäli keskeytys on yli 2 

työpäivää, on rakennuttajalla tällöin oikeus purkaa urakkasopimus ja valita kohteeseen 

korvaava koneurakoitsija.  

 

Rakennuttajalla on oikeus irtisanoa konetyöurakkasopimus kirjallisen huomautuksen 

jälkeen, mikäli tilaaja on antanut urakoitsijalle ennen irtisanomista 2 kirjallista 

huomautusta työn laadullisten tai työturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. 

 

8. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot 

 

Työtä koskevat lisätiedustelut kunnossapitomestari Markku Rinta p. 044 4191314. 

 

9. Urakoitsijan valinta- ja tarjousten vertailuperusteet 

 

Urakoitsijan valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous huomioiden 

suoritemäärät ja tarjouksen mukaiset yksikköhinnat.  

 

10. Tarjouksen antaminen ja tarjouksen voimassaolo 

 

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

Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi 10.6.2020 klo 12.00 mennessä. 

Tarjoukseen merkintä ”Suomulantien peruskorjaus” 

 

 

 

Ilmajoki 27.5.2020 

 

Jari Alatalo 

vs. kunnallistekniikan insinööri 

 

 

Liitteet Suunnitelmakartta, tyyppipoikkileikkaus, työturvallisuusasiakirja, työkoneen 

vastaanottotarkastusasiakirja 

mailto:kirjaamo@ilmajoki.fi

