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Ympäristötoimi
Infrapalvelut
Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito
Pyydämme tarjoustanne Hankasalmen kunnan kiinteistöjen pihojen ja asemakaavateiden talvikunnossapidosta.
Tarjoaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen
liitteessä tarjoajalle, kuljettajalle ja koneelle sekä autolle asetetut vaatimukset
koko sopimuskauden ajan.
Tilaaja

Hankasalmen kunta
Ympäristötoimi
Keskustie 41, 41520 Hankasalmi
Yhteyshenkilö:
tekninen päällikkö Tiina Pellinen
Puh. 014 267 1229 Sähköp. tiina.s.pellinen@hankasalmi.fi

Hankinnan kohteet

Asemakaavateiden talvikunnossapidon tarjoukset pyydetään Hankasalmen
aseman ja Niemisjärven osalta. Kaavateiden pituus on asemalla noin 6.7 km
ja Niemisjärvellä noin 5 km.
Kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon tarjoukset pyydetään kirkonkylän,
aseman ja Niemisjärven taajamien osalta.
Kaavateillä ja pihoilla hoidetaan myös liukkaudentorjunta.
Tarjoukset pyydetään erikseen katu- ja piha-alueiden aurauksesta sekä liukkaudentorjunnasta

Hankinnan aikataulu

Urakoitsijavalinnat lokakuussa 2017.
Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2018 – 30.4.2019.
Talvikunnossapidon normaali toimenpideaika on vuosittain 1.10.-30.4.

Vaatimukset

Työ tulee suorittaa liikennetraktorilla tai vastaavalla tieliikenteeseen hyväksytyllä tieliikennerekisterissä olevalla työkoneella.
Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset ja soveltua palvelun tuottamiseen.
Urakoitsijalla on oltava sopimuskauden aikana voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka määrä on riittävä suhteessa palvelujen tuottamiseen liittyviin riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Toimittaja vahingoista täyteen määrään asti.
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Urakoitsijan tulee toimia yhtiömuotoisesti, ja osoittaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden olevan kunnossa. Urakoitsijan tulee noudattaa alan määräyksiä ja ohjeita, sekä tarjouksessa osoittaa ammattitaitonsa ja pätevyytensä
tarjottavaan tehtävään.
Tarjous

Tarjous annetaan liitteen mukaisella tarjouslomakkeella
Valittujen urakoitsijoiden tulee ennen sopimusten allekirjoittamista toimittaa
tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla
kahta kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Valittujen urakoitsijoiden tulee toimittaa ote tilaajavastuurekisteristä tai seuraavat selvitykset:
−

kaupparekisteriote (yrityksiltä)

−

selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

−

todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys maksamattomien verojen hyväksytystä maksusuunnitelmasta,

−

todistus eläkevakuutuksesta ja maksuista tai erääntyneiden maksujen
maksusopimuksesta sekä

−

yrittäjäeläke (tai MYEL) vakuutustodistus (jos kyseessä yksityishenkilö tai
toiminimi)

−

selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

−

todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta

Edellä mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta
vanhempia ja ne on toimitettavan suomenkielisinä.
Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Vastaavat tiedot on toimitettava myös alihankkijoista. Palvelusopimuksen aikana muutokset alihankkijoissa on hyväksytettävä tilaajalla.
Tarjouksen tulee sisältää työkoneiden tuntihinnat €/tunti. Mahdollisista lisälaitteista, esim. polanneterät, aiheutuvat lisäkustannukset €/tunti.
Kaikki hinnan on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %). Hintojen tulee
sisältää kaikki toimituksesta, laskutuksesta ja tilausten käsittelystä yms. aiheutuvat kustannukset.
Pyydämme urakoitsijan referenssit enintään kolmelta viimeiseltä vuodelta.
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Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvimmat tarjoukset katu- ja pihaalueiden talvikunnossapitoon.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 20.10.2017 klo 15:00,
ensisijaisesti sähköpostilla: tarjoukset@hankasalmi.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteella Hankasalmen kunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.
Sähköposti aihekenttään tai kuoreen merkintä ”Tarjous talvikunnossapidosta”
Tarjouksen liitteissä pyydetään pidättäytymään oleellisesti tähän hankintaan
liittyvissä asioissa, ja välttämään yleisten yritys- ja tuote-esitteiden toimittamista tässä yhteydessä.

Hankasalmella 26.9.2017
HANKASALMEN KUNNAN YMPÄRISTÖTOIMI

Tiina Pellinen
tekninen päällikkö
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