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TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ 2021 
 

1. Hankintamenettely 
 
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä 
on avoin menettely. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- palvelussa 
www.hankintailmoitukset.fi. 
 

 
2. Tarjouspyynnön kohde 

 
Ilmajoen kunta pyytää avoimella menettelyllä tarjousta vuoden 2021 katujen 
pohja- ja kestopäällystystöistä ja päällystekorjauksista seuraavien 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.  
 

 
3. Tarjouspyyntöasiakirjat 

 
- Tämä tarjouspyyntökirje 
- Työturvallisuusasiakirja, liite 1 
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)*  
- Voimassa olevat Asfalttinormit * 
- Asfalttiurakan asiakirjat 2012 *  
- Voimassa oleva Infra Määrämittausohje *  
- Voimassa oleva Infra RYL*  
- Kunnallisten töiden yleinen työselitys KT 02 * 
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02 * 
- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99   

”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla” *  
 
*merkittyjä asiakirjoja ei ole tarjouspyynnön liitteinä. 
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4. Urakka-aika ja urakkaa koskevat tiedot 
 
Urakka on yksikköhintaurakka, joka sisältää vuoden 2021 päällystystyöt 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti sekä optiona vuosien 2022 ja 2023 
päällystystyöt. Tarjouksessa annetaan kiinteät yksikköhinnat vuodelle 2021 ja 
bitumihinta sidotaan huhtikuun 2021 bitumi-indeksiin. 
 
Option käytöstä tilaaja tekee päätökset sen jälkeen kun vuosien 2022 ja 2023 
talousarviot on kunnanvaltuustossa vahvistettu. Optiovuosien bitumin hinta 
sidotaan kunkun vuoden huhtikuun bitumi-indeksiin. 
 
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. 
 
Toteutusaikataulu: 

- kohteiden toteutusaikataulu voidaan sovittaa urakoitsijan valmiuksien 
mukaiseen aikatauluun, kuitenkin siten, että kohteet ovat päällystettyinä 
viimeistään 30.8.2021. 

 
Urakkaan kuuluu asfaltoinnin toteuttaminen kokonaisvastuulla sisältäen kaikki 
toteuttamiseen tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen, 
aine- ja tarvikehankintoineen sekä työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat 
mittaukset ja kokeet. Tarjouksessa ilmoitetut suoritemäärät ovat arvioita, eikä 
sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvollisuutta. 
 
Kadut: 
 
Vuonna 2019 ja 2020 peruskorjatut kohteet pituus       leveys          m2     
  

Pappilantie ja klv    560    10,5 (7,5+3)    5880 
 Äkkijuhantie ja klv    750     8,5  (5,5+3)    6375 
 Koulutie ja klv  

(Aurinkoniityntie-Päiväkoti Vanamo)        370     8,5  (5,5+3)    3145  
 
 
Kaikki em. kohteet sisältävät korotettuja suojateitä; 
 
 Pappilantie  korotettu suojatie 2 kpl (liite 2a, 2b)    

Äkkijuhantie   korotettu suojatie  2 kpl (liite 3a, 3b) 
 Koulutie  korotettu suojatie 1 kpl (liite 4a, 4b) 
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5. Tarjouksen muoto ja sisältövaatimukset 

 
Tarjoushinnat annetaan arvonlisäverottomana (Alv 0 %) tarjoajan 
vapaamuotoisella tarjouskirjeellä, josta ilmenee tarjouskohteiden mukaiset 
yksikköhinnat €/m2, €/tn ja €/kpl seuraavasti: 
 

- kadun ja kevytväylän asfaltointi €/m2, AB 16/120 50mm 
- kadun asfaltointi <260m2 paikkauskohteet, €/m2, AB 16/120 50mm 
- Kevytväylän asfaltointi €/m2, AB 16/100 40mm 
- Sekoitusjyrsintä €/m2, n. 8325m2 
  (Äkkijuhantie ja Pappilantie) 
- mahdollinen vanhan asfaltin paikkaus €/tn 
- pohjatyöt, sis. tarvittavan murskeen lisäyksen €/m2 ( 50 kg/m2) 
- murske levitettynä ja tiivistettynä, €/tn (50 kg/m2 ylittävä tarve) 
- kelluvien kansistojen säätötyö €/kpl (n. 15kpl) 
- paikalle valettu reunakivi €/m (n. 1000m) 
  (Pappilantie n. 560m, Koulutie n. 370m, Äkkijuhantie n. 70m)  
   

 
 
Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki tavanomaiset ko. työsuoritteeseen 
olennaisesti liittyvät kustannuserät. Tarjoajan tulee tarjousta laatiessaan 
täydentää luetteloa niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia, mm. 
työmenetelmistä tms. johtuvat mahdolliset lisä- ja muutostyöt €/h sekä arvio em. 
työmenekistä. 
 
Tarjoukseen on liitettävä selvitys laadunvarmistuksesta. 
 

 
6. Tarjouksen voimassaolo  

 
Tarjouksen tulee olla voimassa 1kk tarjousten jättöajankohdasta alkaen. 
 

 
7. Urakoitsijan valinta- ja tarjousten vertailuperusteet 

 
Vertailuperusteena on tarjouspyynnön mukaisten arvioitujen suoritemäärien  
ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella laskettu halvin kokonaishinta. 
 

 
8.  Maksuehto ja laskutus  

 
Laskutus tapahtuu tilaajan hyväksymien mittauspöytäkirjojen mukaisesti. 
Maksuehto on 21 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytty. 
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9.  Hankintapäätös ja hankintapäätöksestä tiedottaminen  
 

Kunnan hankintapäätöksestä tiedotetaan vain sähköpostitse tarjouksen tekijän tai 
tarjoajan erikseen ilmoittamaan muuhun sähköpostiosoitteeseen.  
 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevia säännöksiä. Jos tarjouksen antaja katsoo, että 
joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, 
tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa pidettävä 
asia/kohta. 
 
Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta 
molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.   
 
 

10.  Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi 
 
Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin 
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä, tai ne tulee 
olla tilaajan käytettävissä 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. 
 
Tarjoajalla on oltava voimassa oleva, vähintään 500.000 euron 
vahingonkorvausvastuun kattava toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä 
työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot.  
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11.  Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot 

 
kunnossapitomestari Markku Rinta p. 044 4191 314 
vs. kunnallistekniikan insinööri Jari Alatalo p. 044 4191 318 
 
 

12.  Tarjouksen jättäminen 
 

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 
Ilmajoki tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi  
7.5.2021 klo.12:00 mennessä. Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai 
tarjouskuoreen teksti: ”PÄÄLLYSTYS 2021”. 

 
 
 
 

Ilmajoella 23.4.2021 
Paavo Perälä, tekninen johtaja 


