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URAKKATARJOUSPYYNTÖ Ylijoen lato -nimisen rakennuksen purkamisesta

Pyydämme urakkatarjoustanne mainitusta purku-urakasta. Tarjous laaditaan liitteenä ole-
valle urakkatarjouslomakkeelle.

1. Rakennuttaja
Pornaisten kunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen
Mikko Autere
puh. (019) 5294 500, 040 174 5007

2. Urakan sisältö
Alakujan ja Ylijoentien kulmauksessa sijaitsevan osittain puretun ladon purkaminen ja
maapohjan täyttäminen purkualueelta. Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana pää-
toteuttajana/ pääurakoitsijana.

3. Aikataulu
Työ voidaan aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsija on esittänyt purku-
suunnitelman ja selvityksen purkujätteen toimituspaikoista sekä turvallisuussuunnitelman.
Työn tulee kaikilta osin olla valmiina ja hyväksytty 30.8.2019 mennessä.

4. Hankintamenettely
Hankinnan kustannusarvio ei ylitä hankintalainsäädännön kansallisten eikä erityisalojen
hankintojen EU-kynnysarvoa. Hankinta-asiakirjat julkaistaan https://pornainen.fi/kunta-
hallinto/tarjouspyynnot/  –sivustolla ja tarjouksen voi antaa kelpoinen tarjoaja. Tarjoajan
kelpoisuusvaatimukset on määritelty tässä urakkatarjouspyynnössä.

5. Tarjouksen sisältö ja tarjoajan kelpoisuus
Tarjous tulee laatia täysin tarjouspyyntökirjeen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti
suomen kielellä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Urakka on kokonaishintaurakka, johon sisältyvät työselostuksen ja haitta-ainetietojen
pohjalta tehtävät toimenpiteet, jätteen hävittäminen kierrätyksineen, tarvittavat suojauk-
set ja liikenteenohjaukset. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti tarjouskilpailusta
voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai
muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisää-
teisten sosiaali- ja muiden maksujen suorittamisen.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:
- selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mu-
kaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty;
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- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
- todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen;
- kaupparekisteriote
-todistus työntekijöiden lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä
koskevalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassa olevalla Tilaajavastuulain tiedot -
raportilla tai Yritysraportilla.
Tilaaja tarkastaa ennen sopimuksen tekemistä, että urakoitsija täyttää laissa tilaajan selvi-
tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) asetetut
vaatimukset.

Tarjoajan tulee lisäksi liittää tarjoukseensa vähintään 3 rakennustyön tai purkutyön refe-
renssiä, joilla tilaaja voi arvioida organisaation kykyä selviytyä purkutyöstä.

Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, mutta sen tulee vastata projektin hoidosta.
Tarjoajan oma osuus tehtävästä on oltava vähintään 50 %. Alihankinnasta vastaavilta yri-
tyksiltä vaaditaan samat tiedot ja tilaajavastuulain mukaiset todistukset kuin tarjoajalta.

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on
allekirjoitettu urakkasopimus tai kuitenkin vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä
määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

6. Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee toimittaa viimeistään maanantaina 17.6.2019 kello 12:00 mennessä
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Pornaisten kunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen,

Kirjekuoressa tulee olla merkintä: ”Ylijoen ladon purkaminen- Urakkatarjous” sekä lähettä-
jän yhteystiedot mahdollista palauttamista varten. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsi-
tellä ja ne palautetaan avaamattomana.

Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan jättää sähköpostitse kunta@pornainen.fi . Tällöin tarjouk-
sen jättöajaksi katsotaan tilaajan sähköpostissa näkyvä aika, jolloin tarjoaja on sähköpos-
tin lähettänyt. Sähköpostin otsikkokentässä tulee olla teksti: Palotallin purkaminen-
Urakkatarjous. Sähköpostin liitetiedostoina tulee tällöin olla sähköisessä muodossa ja alle-
kirjoitettuina samat dokumentit, joita on pyydetty tarjouksessa. Rakennuttaja ei vastaa
sähköisestä viasta tai muusta teknisestä viasta, josta johtuen sähköpostilla annettu ajoissa
saapunut tarjous ei ole tavoittanut rakennuttajaa ennen tarjousten avaustilaisuutta.

Sähköpostilla myöhässä jätettyyn tarjoukseen vastataan sähköpostin vastaanottajan toi-
mesta samalla tavalla lähettäjän sähköpostiin.
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Täydennyksiä tarjoukseen ei huomioida tarjousajan päättymisen jälkeen kummassakaan
vaihtoehdossa.

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva ilmoitus on saapunut ti-
laajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa
virallisella kirjeellä/sähköpostilla kunta@pornainen.fi. Sähköpostilla tehtävästä peruutuk-
sesta tilaaja lähettää kuittauksen hyväksynnästä. Peruuttajan tulee itse varmistaa, että
peruuttamisilmoitus on tavoittanut tilaajan.

Rakennuttaja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen teke-
misestä aiheutuneista kuluista.

7. Tarjousten käsittely
Tarjoukset avataan tarjouksen jättöajan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tar-
jousten tekijät eivät saa olla tilaisuudessa läsnä.

Tarjoukset käsitellään seuraavasti:
1. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
2. Tarjousten vertailu

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti osoitteesta
https://pornainen.fi/kunta-hallinto/tarjouspyynnot/

Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, ilman taloudellisia korvausvelvollisuuksia.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymyk-
set osoitteeseen mikko.autere@pornainen.fi. Kysymykset tulee lähettää 11.6.2019 kello 12
mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 12.6.2018 kello 15 mennessä osoitteessa
(Lisäkirje) https://pornainen.fi/kunta-hallinto/tarjouspyynnot/

Pornaisissa 4.päivänä kesäkuuta 2019.

Mikko Autere
tekninen johtaja
Pornaisten kunta
mikko.autere@pornainen.fi
puh 040 174 500

Urakkatarjouksen laskemista varten lähetetään seuraavat asiakirjat:

1. Urakkatarjouslomake ja yksikköhintaluettelo
2. Purkutyön työselostus, haitta-aineet
4. Ylijoen alueen asemakaava
4. Rakennuslupapäätös/ purkulupa


