TARJOUSPYYNTÖ: LATTIAPINNOITTEIDEN UUSIMINEN

1. Hankinnan kohteet ja toimitussisältö
Pyydämme tarjoustanne lattiapinnoitteiden uusimisesta seuraavissa kohteissa:
- Neiron koulun keittiö, noin 50 m2
- Jaakko Ilkan koulun keittiö, noin 300 m2
Urakka sisältää e.m. suurtalouskeittiöiden lattioiden pinnoittamisen
epoksihiertomassalla. Lattiat jyrsitään puhtaalle betonipinnalle tilaajan toimesta
ennen urakan aloittamista.
2. Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä.
Tarjouspyynnön sisältöä ja tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja muuttaa
tarjouskilpailun aikana. Tarkennukset ja muutokset julkaistaan kunnan internetsivuilla www.ilmajoki.fi alahakemistossa: ”Tarjouspyynnöt”.
3. Toimitus- ja sopimusehdot
Hankinnassa sovelletaan:
- yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998)
- SisäRYL 2013 kohta 1051 Massapäällys
Työssä noudatetaan materiaalitoimittajien ohjeita asennuksesta ja käsittelystä
sekä rakennuttajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
Työmaan ja työturvallisuuden osalta työssä on noudatettava lakien, asetusten ja
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
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4. Toimitusaika
Neiron koulun keittiön lattian pinnoittaminen suoritettava alustavasti viikkojen 7 –
9 aikana vuonna 2022 (tilaaja täsmentää aikataulua vielä 2 viikkoa ennen
työsuorituksen tarvetta).
Jaakko Ilkan koulun keittiön lattian pinnoittaminen suoritettava alustavasti
viikkojen 40 – 47 aikana vuonna 2022 (tilaaja täsmentää aikataulua vielä 3
viikkoa ennen työsuorituksen tarvetta).
5. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tilaajavastuulain 1233/2006 5§ mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin
kuuluvat todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä tai olla
tilaajan käytettävissä esimerkiksi 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 ralapätevyysraportti.
Tarjoajalla tulee olla kokemus vähintään kolmesta merkittävästä lattian
massapäällystystyön asianmukaisesta toteutuksesta ja näistä on tarjoukseen
liitettävä selvitys.
Tarjousvertailuun hyväksytään em. velvoitteet ja vaatimukset täyttävien tarjoajien
jättämät tarjoukset. Tilaaja hylkää puutteellisesti laaditut tarjoukset.

3(4)

6. Tarjouksen muoto, sisältövaatimukset ja tarjouksen voimassaolo
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Urakkaan
sovelletaan arvonlisäverolain 8§ mukaista käänteistä arvonlisäveroa.
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa seuraaville työsuorituksille:
Työsuorite

Mahd. pohjan timanttihionta ja imurointi
Epoksihiertopinnoite n. 4 mm väri harmaa
Jalkalista epoksista 100 mm
Jalkalista epoksista 150 mm
Mahd. kasvatus- / täyttömassat
Mahd. tuntityöt

hinta
Tarjousten
ilmoitettava vertailussa
käytettävä
arvioitu määrä
€/m2
50 m2
€/m2
350 m2
€/jm
70 jm
€/jm
70 jm
€/kg
1 kg
€/h
1h

Tarjouksessa tulee ilmoittaa koskevako tarjoushinnat molempia kohteita vai vain
toista kohdetta (huom. aikataulut hankkeille).
Tarjouksen tulee olla voimassa 2 kuukautta.
Tarjoajan tulee varmistua tarjoamiensa tuotteiden ja teknisten ratkaisujen
soveltuvuudesta kohteeseen.
Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa:
Rakennuttajainsinööri Sari Saarinen, p. 044 4191 305
Tarvittaessa kohteita esittelee ja käytännön kysymyksiin vastaa:
Kiinteistömestari Anssi Juupaluoma, p. 044 4191 793
Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavat lisätiedot on esitettävä kirjallisesti
osoitteella: sari.saarinen@ilmajoki.fi
7. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Tarjoajan tulee ilmoittaa mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet perusteluineen
erillisellä liitteellä ja hankintayksikkö arvioi perustelun hyväksyttävyyden.
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8. Urakoitsijan valinta ja tarjousten vertailuperusteet
Valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavan pisteytyksen
mukaisesti:
- Tarjouksen hinnan osalta maksimipisteet tulee edullisimmalle (tästä
maksimipisteet 95 pistettä) ja muille suhteellisen pisteytyksen mukaan.
- Tarjouksen mukaisesta takuuajasta on mahdollisuus saavuttaa lisäpisteitä
silloin, kun se on pidempi kuin 2 vuotta (minimivaatimus YSE98
mukainen). Esim. 2v = 0 pistettä, 5v = 5 pistettä.
9. Hankinnasta tiedottaminen ja hankinnasta tehtävä sopimus
Hankintapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse tarjoajan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Valitun urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta
molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
10. Maksuehto ja laskutus
Maksuehto on 21 pv netto, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on
saapunut.
Verkkolaskutustiedot:
Ilmajoen kunta Y-TUNNUS 0178008-8,
Verkkolaskuosoite ja OVT-tunnus 003701780088 | välittäjä CGI Suomi Oy,
välittäjän tunnus 003703575029
11. Tarjouksen jättäminen
Tarjous liitteineen toimitetaan 3.2.2020, klo 12.00 mennessä sähköpostitse
osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi
tai kirjepostilla osoitteeseen: Ilmajoen kunta, PL 20 60801 Ilmajoki.
Tarjoussähköpostin otsikkokentässä tai tarjouskuoressa on oltava teksti:
”lattiapinnoitteiden uusiminen”. Saapuneita tarjouksia ja niiden liitteitä ei
palauteta.
Huomioikaa, että sähköpostilla toimitettu tarjous ei saa sisältää pakattuja
tiedostoja koska pakatut tiedostot jäävät roskapostisuodatukseen.

Ilmajoella 27.1.2022
Sari Saarinen
Rakennuttajainsinööri

