Järvenpään kaupunki
Tarjouspyyntö
Päiväys 12.04.2019

TARJOUSPYYNTÖ JARDno-2019-1149
Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen
Hankintayksikön yhteystiedot
Virallinen nimi

Järvenpään kaupunki

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0126541-4

Postiosoite

Hallintokatu 2

Postitoimipaikka

Järvenpää

Postinumero

04400

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Raimo Väyrynen

Sähköpostiosoite

raimo.vayrynen@htj.fi

NUTS-koodi

Järvenpää K186

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.jarvenpaa.fi

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=231759&tpk=4595b86e-02db-4b82-971ec91b53e9478c

Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
Ei

Hankinnan kohde
Hankinnan nimi
Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen
Hankinnan tunniste
JARDno-2019-1149
Hankinnan kuvaus
Järvenpään kaupunki / Kaupunkikehitys / Kaupunkitekniikka pyytää tarjousta
Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen nimisestä rakennusurakasta.
Rakennuskohde sijaitsee Järvenpään Lepola nimisessä kaupunginosassa.
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
(45200000-9)

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 2
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi
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CPV-täydentävä nimikkeistö
Hankintalaji
Rakennusurakka
Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)
Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?
Ei
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B
Hankinnan voimassaoloaika
03.06.2019 - 30.09.2019
Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Ei
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Hankintamenettely
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Ei
Sähköistä huutokauppaa käytetään
Ei
Hankinnan kohde jaettu osiin
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien
yhteydessä
Ei
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Raiteet tarkemitataan ennen paalutustyön aloittamista 10 metrin välein sillan
päästä Keravalle päin kumpikin kisko ja mitta-alue 50 m, mittauksia tulee seurata
paalutuk-sen aikaan vähintään kerran päivässä.
Mittauksia suoritettaessa, työn pitää olla Väyläviraston Jeti järjestelmässä
sovittuna liikennesuunnittelun kanssa, koska raiteen suurnopeus on yli 140 km/h.
Työtä ei voi tehdä turvahenkilön kanssa, vaan henkilöllä pitää olla
ratatyöstävastaavan pätevyys, joka ottaa luvat ratatyöhön raiteelle. Mittaajalla
tulee olla rataturvakoulutus käytynä.
Raiteen mahdollisesta painumisesta johtuen pitää työmaalla olla
ratatyöstävastaava henkilö päällysrakenne pätevyydellä, joka valvoo raidetta
silmämääräisesti ja tarvit-taessa mittauttaa kiskon aseman.
Suurnopeudesta johtuen painuman ollessa yli 6 mm on junaliikenteen nopeutta
las-kettava.
Mittaus ja tarkkailu tapahtuu ainoastaan paalutuksen aikana. Paalutuksen
päätyttyä suoritetaan tarkemittaus, jossa verrataan tuloksia alustavaan
mittaukseen. Mittaus tiedot toimitetaan rataisännöintiin.
Rautatiesuunnittelun stabiliteetti lausunto antaa tarkempia tietoja tarpeista esim.
mahdollinen nopeusrajoitus työn ajaksi.

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
03.05.2019 12:00
Lisätietoja
Selonottoneuvottelu pidetään 7.5.2019 klo 12:00.
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 2
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi

3/14

Järvenpään kaupunki
Tarjouspyyntö
Päiväys 12.04.2019

3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Ei vaatimuksia

Muutoksenhakutiedot
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00520

Maa

Suomi

Puhelin

+358 295643300

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi

+358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 24.04.2019 12:00 mennessä
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä
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Soveltuvuusvaatimukset
Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.
Merkitsemällä taulukkoon tarjoaja vakuuttaa täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan
tulee tarvittaessa ladata pyydetyt liitteet osana tarjoustaan.
Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli
tarjoaja ei anna pyydettyjä selvityksiä tai tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty,
tarjous voidaan hylätä. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat
kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana.
Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, voidaan sulkea
pois tarjouskilpailusta.
Soveltuvuusvaatimukset

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Tarjoajan tiedot
Virallinen nimi

Syötettävä

Tarjoajan Y-tunnus/ ALVnumero

Syötettävä

Tarjoajan osoite

Syötettävä

Tarjoajan puhelinnumero

Syötettävä

Yhteyshenkilön nimi

Syötettävä

Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Syötettävä

Tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset
Hankintayksikkö pyytää alla
mainitut viranomaistodistukset
ja -selvitykset vain siltä
tarjoajalta, joka näyttää
alustavan tarjousvertailun
mukaan voittavan
tarjouskilpailun ennen
sopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli tarjoajan tiedot ovat
saatavissa tilaajavastuu.fi palvelusta, hankintayksikkö ei
pyydä tarjoajaa toimittamaan
ko. selvityksiä ja todistuksia.
Valikkorivit:
Tarjoaja on jo rekisteröitynyt
Tilaajavastuu.fi - palveluun
Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään
Tilaajavastuu.fi -palveluun ennen
sopimuskauden alkua.
Tarjoaja ei voi rekisteröityä, mutta
sitoutuu toimittamaan selvitykset
vaaditun mukaisesti.

Tilaaja tarkistaa
tilaajavastuulain edellytysten
osalta kelpoisuuden
täyttymisen Tilaajavastuu.fipalvelusta. Tarjoaja valitse
vastausvaihtoehdon
(ryhmittymänä tarjottaessa
kaikki ryhmittymän jäsenet).
Hankintalain mukaiset
poissulkemisperusteet
Hankintalain mukaisten
pakollisten ja
harkinnanvaraisten
poissulkemisperusteiden
olemassaolo ja asetettujen
soveltuvuusvaatimusten
täyttyminen todetaan
kelpoisuusvaatimusten avulla,
jonka tarjoaja täydentää
osana tarjoustaan.

Vaatimukset ovat ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, jotka jokaisen tarjoajan ja tarjouksen tulee täyttää.
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Mikäli tarjoajaa rasittaa joku
pakollinen tai
harkinnanvarainen
poissulkemisperuste, on
tarjoajalla oikeus esittää
hankintayksikön arvioitavaksi
näyttöä siitä, että perusteen
olemassa olosta huolimatta
tarjoaja on tehnyt
toimenpiteitä, jotka osoittavat
tarjoajan luotettavuuden.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu osoittamaan hankintayksikölle selvityksen tarjoajan luotettavuudesta.
Pakolliset
poissulkemisperusteet
Tarjoajaa taikka sen hallinto-,
johto- tai valvontaelimen jäsen
tai edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävä
henkilöä (johtohenkilö) ei ole
rikosrekisteristä ilmenevällä
lainvoimaisella tuomiolla
tuomittu rangaistukseen
jostakin hankintalain
(1397/2016) 80 §:ssä
mainitusta rikoksesta.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä tai sen edellä mainittuja johtohenkilöitä rasita hankintalain 80 §:n mukaiset
poissulkemisperusteet.
Harkinnanvaraiset
poissulkemisperusteet
Verot ja sosiaaliturvamaksut

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se on huolehtinut kaikkien verojen ja sosiaaliturvamaksujen ml. eläkevakuutusmaksut
suorittamisesta sekä Suomessa että mahdollisessa muussa sijoittautumisvaltiossaan taikka, että niiden
maksemisesta on tehty sitova järjestely.
Jos kyllä
Maksukyvyttömyys,
eturistiriita tai ammatin
harjoittamisessa tapahtunut
virhe

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, ettei
sitä rasita julkisista
hankinnoista ja
käyttöoikeiussopimuksista
annetun lain (1397/2016)
81 § 1 momentin tai 5-11
kohtien mukainen
harkinnanvarainen
poissulkemisperuste.

Kyllä

Muut tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset
Tarjoajan on oltava merkitty
alla mainittuihin rekistereihin
ennen hankintapäätöksen
tekemistä, mikäli tarjoajan
kotipaikan lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä.
Nämä vaatimukset ovat
voimassa myös
sopimuskauden ajan.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se kuuluu kyseisiin rekistereihin tai vastaaviin ulkomaalaisiin rekistereihin, jos tarjoajan
sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä ja ne ovat voimassa sopimuskauden ajan.
Jos kyllä
Ammatti- tai
kaupparekisteri

Kyllä

Ennakkoperintärekisteri

Kyllä
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Arvonlisäverovelvollisten
rekisteri
Onko tarjoaja työnantaja?

Kyllä
Kyllä

Jos kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että se
vastaa koko
sopimuskauden ajan
kaikista työ- ja
sosiaalilainsäädännön sekä
mahdollisten työsopimksen
edellyttämistä vaateista ja
velvoitteista, ja että se
noudattaa
hankintasopimukseen
liittyvistä työsuhteissa
vähintään niitä syösuhteen
vähimmäisehtoja, joita
Suomen lain ja
työehtosopimusmääräysten
mukaan on noudatettava
samanlaatuisesta työstä.

Kyllä

Lakisääteinen
työterveyshuolto

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se
vastaa koko
sopimuskauden ajan siitä,
että se on järjestänyt
vähintään lakisääteisen
työterveyshuollon.

Kyllä

Työlainsäädäntö ja
työsopimusehdot
Tarjoaja vakuuttaa, että se
vastaa koko
sopimuskauden ajan
kaikista työ- ja
sosiaalilainsäädännön sekä
mahdollisen työsopimuksen
edellyttämistä vaateista ja
velvoitteista, ja että se
noudattaa
hankintasopimukseen
liittyvistä työsuhteissa
vähintään niitä työsuhteen
vähimmäisehtoja, joita
Suomen lain ja
työehtosopimusmääräysten
mukaan on noudatettava
samanlaatuisessa työssä.

Kyllä

Vakuutukset
Lakisääteiset vakuutukset

Kyllä

Jos kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että
sillä on koko
sopimuskauden ajan
toiminnassa tarvittavat
vakuutukset ja ne ovat
voimassa sopimuskauden
ajan.
Toiminnan vastuuvakuutus

Kyllä

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka
kattaa tässä hankinnassa tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingon.
Luottotiedot ja
taloudellinen tilanne
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Tarjoajan taloudellisten
edellytysten on oltava
hankinnan kokoon ja laatuun
nähden riittävät. Tätä
ominaisuutta arvioidaan
tarjoajan vakavaraisuudesta,
maksukykyisyydestä,
kannattavuudesta ja
luottokelpoisuudesta saatujen
tietojen perusteella. Tarjoajan
vakavaraisuuden oltava
sellainen, että se Suomen
Asiakasteito Oy:n tai
vastaavan luottoluokituksessa
on vähintään +A ja
riskiluokituksessa RL1-RL3.

Kyllä

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä
hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana.
Tekninen suorituskyky ja
ammatillinen pätevyys
Vaatimukset tarjoajan
teknisestä suorituskyvystä

Kyllä

Jos kyllä
Referensseistä
suoritusajankohtineen,
urakan kokonaisarvoineen
ja tilaajatietoineen (tilaajan
nimi) viimeisen 5 vuoden
ajalta
Vaatimus ammatillisesta
pätevyydestä

Ladattava

Kyllä

Jos kyllä
Tarjouksen liitteenä tulee
toimittaa selvitys vastaavan
työnjohtajan koulutuksesta

Ladattava

Liikevaihto
Liikevaihdon oltava vähintään
4 M€ edeltävällä tilikaudella

Kyllä

Vastaavan työnjohtaja ja
työpäällikkö
Vakuutus, ettei työpäällikön
urakkakohteissa ole
viivästyssakkoja yli 25
työpäivältä

Kyllä

Vakuutus, ettei työnjohtajan
urakkakohteissa ole
viivästyssakkoja yli 25
työpäivältä

Kyllä

Muut vaatimukset
Laadunhallinta ja
ympäristöjärjestelmä
Tarjoajalla on käytössä
laadunhallintajärjstelmä

Kyllä

Jos kyllä
Tarjoajan selvitys käytössä
olevasta
laadunhallintajärjestelmästä
sekä sen mahdollisesta
auditoinnista
Tarjoajalla tulee olla käytössä
ympäristöjärjestelmä

Ladattava

Kyllä

Jos kyllä
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Selvitys (voi olla myös
tarjoajan itsensä laati-ma)
tarjoajan käytössä olevasta
ympäristöjär-jestelmästä
sekä sen mahdollisesta
auditoinnista.
Ympäristöjärjestelmä ja
laadunhallintajärjestelmä
voivat olla myös yhdistetty,
kunhan
ympäristöjärjestelmää
koskevat asiat on mainittu
omana kokonaisuutenaan.

Ladattava

Muiden osapuolten
voimavaroihin vetoaminen
Tarjoaja voi käyttää hankinnan
toteuttamiseen muiden
tahojen voimavaroja
riippumatta niiden välisten
suhteiden oikeudellisesta
luonteesta, mutta tarjoajan on
osoitettava näyttö näiden
voimavarojen
käytettävyydestä.
Muiden osapuolten voimavarojen käyttäminen voi olla esim. ryhmittymä tai alihankinta.
Alihankinta
Tarjoaja voi toteuttaa osan
tarjouksen kohteesta
alihankintana. Tarjoaja vastaa
alihankkijan työstä kuten
omastaan. Alihankkijan tulee
täyttää tässä
tarjouspyynnössä tarjoajan
soveltuvuudelle asetetut
vaatimukset mahdolliset muut
vaatimukset siltä osin kuin
vaatimukset koskevat
alihankkijan osuutta
hankittavan palvelun
toteuttamisessa.
Käyttääkö tarjoaja
sopimuksen aikana
alihankintaa?
Jos kyllä
Tarjoajan liitettävä selvitys
siitä, minkä osa
sopimuksesta annetaan
alihankintana kolmannelle
taholle sekä annettava
kuvaus alihankkijan
osuudesta.

Ladattava

Tarjoaja lataa tiedoston,
jossa on alihankkijan/joiden
nimi- ja yhteystiedot. Nimeä
tiedoston "Alihankkijat".
Tiedosto on tallennettu pdfmuodossa.

Ladattava

Voittajaksi valitun tarjoajan
on toimitettava ennen
sopimuksen
allekirjoittamista suoraan
hankinnan toteuttamiseen
osallistuvista alihankkijoista
vastaavat todistukset ja
selvitykset kuin tarjoajalta
on vaadittu.

Kyllä

Ryhmittymänä tarjoaminen
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Jättääkö tarjoaja tarjouksen
yhdessä toisen/toisten
toimijoiden kanssa?
Jos kyllä
Tarjoan lataa tähän
selvityksen ryhmittymän
jäsenistä ja heidän
tunnistetiedoista (esim. ytunnus tai muut
yhteystiedot).

Ladattava

Tarjoaja sitouduttava
toimittamaan
hankintayksikölle (tilaajalle)
ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista ja/tai
sopimuskaudella
selvityksen niistä
sopimuksista ja
sitoumuksista, jotka
ryhmittymään nimetyt
toimijat ovat keskenään
tehneet ja jotka osoittavat
tarjouspyynnössä
vaadittujen voimavarojen
olevan hankinnassa
käytettävissä.

Kyllä

Se, mikä tässä
tarjouspyynnössä ja sen
liitteissä koskee tarjoajaa,
koskee myös tarjoajana
olevaa ryhmittymää.
Sopimuksen tekeminen
ryhmittymän kanssa
edellyttää ryhmittymään
kuuluvien yritysten
yhteisvastuullista
sitoutumista sopimuksen
velvoitteisiin ja vastuisiin.

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
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Urakan arvonlisäveroton kokonaishinta
Urakan arvonlisäveroton kokonaishinta
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Yksikköhintaluettelo

Ladattava

Liitteenä olevan yksikköhintaluettelon kaikki rivit on täytettävä
Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Tarjottaviin hintoihin sisältyvät
kaikki materiaali- ja
työkustannukset
sosiaalikuluineen, liikenteen
järjestelyt, laadunvalvonta,
työnjohto, jätemaksut sekä
myös matka-, laskutus- ja
toimistokulut.
Tarjoaja vakuuttaa, että
urakassa käytetään vähintään
seuraavien päästöluokkien
mukaisia ajoneuvoja ja
työkoneita: työssä käytettävät
paketti-, henkilö- ja kuormaautot EURO 5; työkoneet
StageIIIA

Kyllä

Urakoitsija toimittaa
kalustolistan ja tarvittavat
selvitykset koneiden
päästöluokista suomenkielellä
ennen urakan alkamista.
Ajoneuvojen tai työkoneiden
vaihtuessa urakan aikana
tulee urakoitsijan toimittaa
edellä mainitut todistukset
ennen töiden alkamista.
Tarjoaja vakuuttaa, että
työnjohtajalla on
voimassaoleva tieturva 2 kortti.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että
työntekijöillä on
voimassaoleva tieturva 1 kortti.
Tarjoaja vakuuttaa, että
tulitöitä tekevillä on
voimassaoleva tulityökortti.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy
tarjouspyynnön liitteenä olevat
urakkaohjelmasta ja
turvallisuusasiakirjasta
ilmenevät keskeiset
sopimusehdot.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy, että
sopimuksessa sovelletaan
YSE 1998 - rakennusurakan
yleisiä sopimusehtoja siltä
osin, kuin ne eivät ole
ristiriidassa sopimuksen
kanssa. Yleiset ehdot on
esitetty tarjouspyynnön
liitteenä.

Kyllä

Edellä mainittujen
sopimusehtojen vastaiset
varaumat johtavat tarjouksen
hylkäämiseen
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Muut tiedot
Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa
Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin,
sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse +358 20 766 1077. Varmistattehan ennen
yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun
käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen, kuin muidenkin vaatimusten
osalta.
Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa

Laskutus ja maksuehto
Laskutus
Laskutus perustuu toteutuneeseen työhön. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.
Laskutus-, käsittely-, toimitus tai muita kuluja ei hyväksytä.
Laskutus tapahtuu sähköisenä verkkolaskuna annettavien ohjeisen mukaisesti.
Laskutusosoite:
Järvenpään kaupunki
Verkkolaskuosoite/OVT: 003701265414
Operaattori/välittäjä: CGI 003703575029
Maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa
muutenkin noudatetaan tämän sopimuksen piiriinkuuluvissa asioissa lakia viranomaisten
toiminnan julkisuudesta ja voimassa olevia salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta,
tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
Hylkäämisperusteet
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä
kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt
tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksikkö voi
hylätä tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.
Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset
annetaan suomen kielellä. Tarjous on toimitettava pyydetyssä muodossa ja sen tulee
sisältää pyydetyt tiedot.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä
tavalla tai olosuhteet kilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää
tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.
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Sopimusmenettely
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.
Urakoitsijan tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessään liitteenä olevan
sopimusluonnoksen ehdot.
Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidetään edullisimmaksi osoittautuneen tarjoajan
kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi urakoitsijan laatusuunnitelman täydennykset
sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat
sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä sekä muut urakkasopimuksen
edellyttämät asiat.
Sopimuskatselmuksessa tarjoajan on esitettävä myös ne tärkeimmät
alihankintasopimuksensa, jotka on tässä tarjouspyynnössä vaadittu esitettäväksi
tarjousvaiheessa tai viimeistään ennen sopimuksen solmimista, jotta tilaaja voi
varmistautua tarjoajan lopullisista edellytyksistä suoriutua urakkasopimuksen mukaisista
velvoitteistaan. Tilaaja voi erityisestä syystä hyväksyä sen, että alihankintasopimusten
lopullinen allekirjoittaminen tapahtuu vasta urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa
sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat
pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi
asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.
Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo
kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta
aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta
salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Päätöksenteon perusteet
Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin hinta.
Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös perusteluineen, joka annetaan tiedoksi
kaikille asianosaisille. Tiedoksianto asianosaisille toteutetaan sähköisesti. Sähköistä
tiedoksiantoa varten tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon
hankintapäätös liitteineen sekä oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen lähetetään.
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
Sopimuksen sitovuus alkaa vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimusasiakirjat.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos
neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia tilaajan käräjäoikeudessa.
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Muut asiat
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta.
Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä
muulle kielelle. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt
selvitykset annetaan suomen kielellä.
Tarjous tulee laatia täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja
vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
Kaupalliset asiakirjat.zip
Tekninen aineisto.zip

Allekirjoittajat
Nimi

Titteli

Janne Arponen

rakennuttajapäällikkö
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