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Ilmajoen kunta 
Tekninen osasto 
PL 20 
60801 Ilmajoki 
 
 
 
TARJOUSPYYNTÖ 
 
 

1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely 
 
Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne vuonna 2022 suorittavien 
yksityisteiden (Huhtimäentie, Kiikerintie ja Salonmäki-Torala yksityistiet) 
peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä yksikköhintoina. Tarjouspyyntö 
koskee kaikkia kolmea kohdetta yhteisesti. 
  
Ilmoitetut määrät eivät ole rakennuttajaa sitovia, vaan suuruusluokkaa ilmaisevia. 
 
Huhtimäentie       850 m      
 
Kiikerintie (=Lauttajärventie)    950 m 
 
Toralantie    3250 m  
 
 
Kunta järjestää sijoituspaikan ylijäämämaille. 
 
 
Yksikköhintaista tarjousta pyydetään kohdille A-B. Tarjoushinnan tulee kattaa 
kaikki kohteet. 
 
A) Tuntiveloitustyöt  
 

- kaivinkoneelle työtunteja noin 320 h 
- traktorille työtunteja noin 20 h 

 
B) Yksikköhinnat ylijäämämaiden kuljetukseen. 
 

-  2500 m3 itd  0-2 km 
-  2500 m3 itd  2-5 km 
-  Kuljetus edellä mainittua etäämmälle 300 m3/km itd 
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Kunta varaa mahdollisuuden suorittaa soran levitys omana työnään tai käyttämällä 
kolmatta osapuolta.   
 
 
       

 
2. Tarjoushinnat (alv 0 %) 

 
Urakkaan sovelletaan arvonlisäverolain 8§:n mukaista käänteistä arvonlisäveroa ja 
tarjoushinnat ilmoitetaan siten alv 0 % mukaisesti. 

 
 

3. Tarjouksessa huomioitavia tekijöitä 
 
- Kaivinkoneelta edellytetään 3D- ohjausta ja laitteiston hallinnan omaavaa henkilöä 
- Kaivinkoneen luokitus KKHt 21 tai suurempi 
- Traktorin on oltava varustettu maanajoon soveltuvalla perävaunulla 
- Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla suoritettuna vähintään Tieturva 1–kurssi. 
- Työhön valittavien koneiden on ennen töiden aloitusta läpäistävä työkonetarkastus 

(liitteenä).  
- Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, vähintään 

200.000 euroa, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän 
omaisuudelle aiheutuneet vahingot.  

- Tarjous on jätettävä oheisella tarjouslomakkeella. 
- Urakoitsijalla on velvollisuus tutustua kohteisiin. 
 
 

4. Toimitus- ja sopimusehdot sekä toimitusaika 
 

Työt voidaan aloittaa viikolla 23. Työt tulee olla suoritettuna 31.8.2022 mennessä. 
 
 

5. Maksuehto ja laskutus 
 

Työn laskutus suoritetaan kohdekohtaisesti kohteen valmistuttua. Lisä- ja muutostöistä on 
sovittava tilaajan nimeämän edustajan (kunnallistekniikan esimiehet) kanssa.  
Maksuehto on 14 pv netto, kun laskutettava työsuoritus on hyväksytty. 
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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 
Vaihtoehtoisesti em. liitteiden toimittamiselle hyväksytään myös tilaajavastuu.fi 
mukainen OK- merkinnällä varustettu raportti liitteineen tai vastaava RALA-
pätevyysraportti. 

 
 

7. Varatyökone ja sopimuksen irtisanominen 
 

Valitun toimittajan 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 tai näyttää ilmeiseltä että työkohteet eivät valmistu määräaikaan mennessä, on 
rakennuttajalla tällöin oikeus purkaa hankintasopimus ja valita kohteeseen korvaava 
toimittaja.  

 
Rakennuttajalla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisen huomautuksen jälkeen, mikäli 
tilaaja on antanut työn suorittajalle ennen irtisanomista kaksi kirjallista huomautusta työn 
laadullisten puutteiden tai työturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. 

 
 

8. Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedot 
 
Työtä koskevat lisätiedustelut: kunnossapitomestari Markku Rinta p. 044 419 1314 tai  
kunnallistekniikan päällikkö Jari Alatalo p. 044 419 1318. 
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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 tarjouskilpailut@ilmajoki.fi   ma 30.5.2022  klo 12.00 
mennessä. Tarjoukseen merkintä ”Yksityisteiden peruskorjaukset 2022”. 

 
 
 
 

Ilmajoki 18.5.2022 
 

 
 Jari Alatalo 
 kunnallistekniikan päällikkö 
 

 
 
Liitteet  tarjouslomake 
  työkoneen vastaanottotarkastusasiakirja 
  suunnitelma-asiakirjat 
  kartta kohteiden sijainneista 
  työkonelomake 
  kuljettajaluettelo 


