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TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSITYISTEIDEN SEKÄ KUNNAN PUISTO- JA
ERILLISTEN LIIKENNEALUEIDEN KESÄ- JA TALVIHOIDOSTA
Siikalatvan kunnan tekniset palvelut pyytävät tarjouksia kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoidosta ajanjaksolle 1.10.2018 –
30.9.2021. Lisäksi voidaan sopimukseen lisätä optiona ajanjakso 1.10.2021 – 30.9.2023. Mahdollisesta optioiden käytöstä sovitaan erikseen tilaajan toimesta vuoden 2021 toukokuun 1. viikolla. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.
Talvihoitoon tässä tarjouspyynnössä luetaan lumen auraus/sohjon poisto, liukkaudentorjunta (karhennus, hiekoitus), pinnan tasaus ja polanteen poisto, aurausvallien leikkaus ja lähisiirto sekä lumenajo lumenkaatopaikalle. Lisäksi tarjoukseen kuuluu kaavateiden osalta aurausviittojen asentaminen ja poisto. Aurausviitat hankkii urakoitsija.
Kullekin teiden hoitoluokalle määritellyt talvihoitotyöt käyvät ilmi hoitoluokituksesta.
Kesähoitoon liittyviä tehtäviä ovat hiekoitushiekan poisto, sulamisvesien haittojen torjunta, kuivatusjärjestelmien hoito, sorapäällysteisten teiden kesähoito, tiealueiden puhtaanapito, tien luiskien niitto,
liikennemerkkien, tienimikylttien ja opasteiden oikaiseminen, puhdistus ja kunnossapito, reunakivetysten kunnossapito, kaiteiden ja ajoratajohteiden hoito, päällysteiden paikkaukset ja siltojen ja alikulkukäytävien hoito.
Yksityisteiden osalta hoitosopimukseen kuuluu vain hoitoluokituksessa määritellyt talvihoitotyöt.
(tienhoitokunta asentaa aurausviitat) ja kesähoidosta höyläykset (lanaukset) ja pölyntorjunta (suolaus).
Puistoalueiden hoito pitää sisällään viheralueiden nurmikon leikkausta tai niittoa sekä siellä olevan
pensaiston ja puuston hoitoa. Pulkkilassa torin alue ja postin parkkipaikan edellyttävät myös liikennealueiden kesä- ja talvihoitotöitä. Samaan kategoriaan luetaan Rantsilassa koululinja-autojen parkkialue ja kauppiastavaratalon piha-alueen kunnalle kuuluva osuus. Puistoalueista Pulkkilassa kolmella alueella ja Rantsilassa yhdellä alueella on leikkivälineitä, jotka poistetaan sitä mukaan kun todetaan, että ne ovat rikkoutuneet siten että ne eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.
TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET
Tarjouksia pyydetään oheisen liitteen mukaisista hoitoalueista, liitteessä esitettyjen ohjeellisten hoitotasojen mukaisesti. Tarjoukset annetaan kylittäin.
Siikalatvan kunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa hoitoalueita, jos ne muuttuvat sopimuskauden
aikana.
TÖIDEN SUORITTAMINEN JA KÄYTETTÄVÄ KALUSTO
Tarjouksessa on esitettävä luettelo kalustosta varusteineen, jolla tarjouspyynnön sisältämät työt tullaan hoitamaan. Lisäksi tarjouksessa on mainittava mahdollisen aliurakoitsijan kalusto. Työvälineinä
on oltava ainakin alueaura, lumilinko, hydraulinen tai mekaaninen hiekoitin ja polanneterä tai alaterä
karhennukseen ja polanteen poistoon. Karhennuksessa voidaan käyttää myös painavaa perälevyä.
Karhennuksessa terien on oltava tappiteriä. Auraustöissä on käytettävä verkko- tai kampaterää.
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Kesähoitotöissä vaadittavaa kalustoa ovat ainakin tiehöylä, (pientä leikkaussyvyyttä vaativissa tasauksissa voidaan käyttää lanaa), murskeenlevityskalusto, piennarjyrsin, rummunsulatuskalusto, harjauskalusto ja suolauskalusto. Pölyntorjunnassa voidaan käyttää liuos- tai raesuolausta.
Mikäli tarjouksen kohteena olevia töitä suoritetaan yli 10 vuotta vanhalla kalustolla, on tarjoajan esitettävä myös mahdollinen varakalusto ja sen saatavuus.
Käytettävän kaluston tulee olla tarjouspyynnön mukaisiin tehtäviin yleisesti käytettyä ja soveltuvaksi
osoittautunutta. Tarvittaessa tarjoajan tulee esittää selvitys tai perusteet kaluston soveltuvuudelle.
Tarjouksessa on mainittava myös mahdolliset aliurakoitsijat.
Urakoitsija lähtee työhön pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta voi tarvittaessa tai epäselvissä tilanteissa
olla yhteydessä Siikalatvan kunnan vastuussa olevaan viranhaltijaan ellei ohjeellisessa hoitotasossa
muuta määrätä.
Hoidettavien teiden lukumäärä voi muuttua sopimuskauden aikana. Urakan sisällöstä ja kustannusvaikutuksista pidetään tällöin neuvottelu
SOPIMUKSEN HINNAT
Hinnat ovat kiinteinä voimassa 30.9.2020 saakka.
Hinta tarkistetaan vuosittain lokakuusta 2020 alkaen maarakennuskustannusindeksin 2000=100, hoito
ja kunnossapito pisteluvun mukaan syyskuussa julkistettavan pisteluvun mukaiseksi. Lähtöarvo on
syyskuussa 2018 tiedossa oleva indeksi.
MAKSUEHDOT JA LASKUTUS
Hyväksytyn tarjouksen tehneen urakoitsijan tulee pitää päiväkirjaa tekemistään töistä ja toimittaa se
Siikalatvan kunnalle aina laskun liitteenä. Erityisesti liukkauden torjunta merkittävä tarkasti, koska usein
näiden alueiden hoitoon liittyvät vahingot kolmannelle osapuolelle liittyvät liukkauteen. Tarjouksen mukaisten tehtävien hoidosta laskutettaessa laskutus kuukauden lopussa ja maksuehto 30 vuorokautta.
SOPIMUKSEN SIIRRETTÄVYYS
Toimeksisaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen mukaisia velvoitteita osaksikaan kolmannelle
osapuolelle ilman tilaajan kirjallista etukäteistä suostumusta.
SOPIMUKSEN PURKUEHDOT
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toimeksisaaja on olennaisesti rikkonut
sopimusvelvoitteitaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, että palvelu ei
vastaa sovittua ja virhe tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä virhettä
tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai virheet ovat toistuvia. Olennaisena
sopimusrikkomuksena pidetään myös sitä, että toimeksisaaja on olennaisesti viivästynyt suorituksessaan ja viivästykset ovat huomautuksesta huolimatta toistuvia tai kolmen kirjallisen huomautuksen jälkeen ei ole korjannut toimintatapojaan. Lisäksi tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toimeksisaajan työntekijän työsuoritus on olennaisesti puutteellinen ja sopimuksen jatkamista
on työsuorituksen puutteellisuuden luonne huomioon ottaen pidettävä tilaajan kannalta kohtuuttomana.
SOVELLETTAVAT YLEISET TOIMITUSEHDOT
Sopimuksessa sovelletaan KP YSE 2007, siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu.
URAKKAMUOTO JA TARJOUKSESSA PYYDETTÄVÄT HINNAT
Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta-/ yksikköhintaurakka.

3/4
Hinnat annetaan taajamittain liitteenä olevalla tarjouslomakkeella arvonlisäverottomina.
Tiet talvihoito
Tiet kesähoito
Puistot kesähoito
Puistot talvihoito

€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi (koskee puistoalueisiin liittyviä liikennealueita)

Kokonaisurakkahinnaltaan (laskettuna vuosiurakkahinnat yhteen) kunkin taajaman edullisin valitaan
palveluntuottajaksi.
Yksikköhinnoilla tehtävät työt: Palveluntuottaja havainnoi mahdolliset kunnostustarpeet ja kunnan
vastuuhenkilö tekee päätöksen korjaustarpeesta. Kunnan vastuuhenkilö voi myös määrätä ko. yksikköhinnoin tehtäviin töihin
Lumen ajo lumenkaatopaikalle
€/m³
Pintamurskeen levitys murskepintaisille teille
€/t
(Pintamurskeesta oltava kelpoisuuden osoittava rakeisuuskäyrä;
toimenpide sisältää materiaalin kuljetuksen, levityksen ja tasauksen)

Uuden rummun tekeminen tai korjaaminen siirtymäkiiloineen

€/kpl

(Rumpuputket voi ostaa kunnan laskuun lähimmästä kunnan
nimeämästä rautakaupasta)

Rummun sulatus höyryllä paannejäästä
Uuden betonijalallisen liikennemerkin asentaminen

€/kpl
€/kpl

(Kunta ostaa tarvikkeet; koskee tapauksia, joissa juuribetoni on noussut
ylös vanhassa merkissä, ja joudutaan asentamaan uudestaan)

Urakoitsijan tulee sisällyttää antamiinsa kokonais- ja yksikköhintoihin sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden ja materiaalien kaikki kustannukset lukuun ottamatta kunnan laskuun hankittavia tarvikkeita.
Kunnan hankinnat:
1. Paikkausöljysora läjään kunnan varastolle
2. Liikennemerkkien uusimisen ja korjauksen vaatimien tarvikkeiden tilaaminen
Muutoin tarvikehankinnat kunnan laskuun lähimmästä kunnan osoittamasta rautakaupasta.
MUUT EHDOT
Jokaisesta alueesta on tehtävä erillinen tarjous.
Tarjouksen liitteenä oltava (koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita) tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:










selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
Kaupparekisteriote
Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama
selvitys verovelan määrästä
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä

Em. todistukset voidaan korvata vastaavansisältöisellä tilaajavastuu.fi –raportilla. Todistukset eivät saa
olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
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Tarjouksen liitteenä oltava (koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita) lisäksi seuraavat selvitykset:





Selvitys siitä miltä osin tarjoaja aikoo antaa urakan aliurakoitsijoiden toteutettavaksi
Todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta
Todistus vähintään 2 vuoden kokemuksesta vastaavista töistä
Todistus Tieturva I-kurssin suorittamisesta

Liitteet on oltava tarjouksen mukana tai muutoin tarjous joudutaan hylkäämään virheellisenä ja
puutteellisena.
Talvihoitotöissä toimivilta kuljettajilta edellytämme TIETURVA 1-kurssin suorittamista. Lyhytaikaisissa ja
tilapäisissä töissä kuljettajilta ei sitä edellytetä.
Siikalatvan kunnalla on oikeus purkaa hoitosopimus ilman seuraamuksia jos kolmannen (3) annetun
kirjallisen huomautuksen jälkeen työ ei ole tehty hoitoluokan ja sopimuksen mukaisesti.
Tarjoukset on jätettävä suomen kielellä.
Työn suorituksesta tehdään kirjallinen sopimus Siikalatvan kunnan ja urakoitsijan välillä ennen töiden
aloittamista.
Hankinta on avoin ja valituksi tulee hinnaltaan halvin tarjous.
TARJOUKSEN JÄTTÖAIKA JA VOIMASSAOLO
Tarjousten tulee olla voimassa ja sitovia 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.
Siikalatvan kunta hylkää virheellisenä tai puutteellisena annetut tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön
mukaisia. Siikalatvan kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset ilman seuraamuksia.
Hintatiedot tulee jättää tarjouskuoren sisällä olevassa erillisessä suljetussa kirjekuoressa, muusta tarjousaineistosta erillään. Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ratkaistaan ennen
hintakuorien avaamista.
Tarjoukset on jätettävä suljetussa tarjouskuoressa 6.7.2018 kello 12.00 mennessä varustettuna merkinnällä ”Tie- ja puistoalueiden hoitotarjous”, osoitteeseen:
Siikalatvan kunta, Tekniset palvelut
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Määräajan jälkeen, myöhässä saapuneita tarjouksia ei huomioida.
LISÄTIEDOT:
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset sekä ilmoitukset tarjousasiapapereissa ilmenneistä epäselvyyksistä
tulee lähettää 20.6.1018 klo 12.00 mennessä sähköpostilla pertti.rasanen(at)siikalatva.fi.
Vastaukset kysymyksiin on luettavissa Siikalatvan kunnan kotisivulla valikossa Yrittäjän Siikalatva/ tarjouspyynnöt 25.6.2018 klo 12.00 alkaen.
Vastuualueiden viranhaltija/ Siikalatvan kunta: Kunnallistekniikan insinööri Pertti Räsänen 044 5118 431

Siikalatva 5.6.2018

LIITTEET:

Pertti Räsänen
kunnallistekniikan insinööri

LIITE 1 Hoitoluokat ja aurausviitat
LIITE 2 Teiden hoitoalueet
LIITE 3.1 – 3.4 Hoidettavat viheralueet taajamittain

LIITE 4 Tiedot tarjoajasta ja kalustosta
LIITE 5 Tarjouslomake

