Järvenpään kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ JARDno-2020-578
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Järvenpään kaupunki

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0126541-4

Postiosoite

Seutulantie 12

Postitoimipaikka

Järvenpää

Postinumero

04401

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Marja-Liisa Tiensuu

Puhelin

+358 403152171

Sähköpostiosoite

marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B1

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

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=240466&tpk=8118f9a8-6915-43c1-a71524f2cf096fad
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=240466&tpk=8118f9a8-6915-43c1-a71524f2cf096fad

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
http://www.jarvenpaa.fi
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Päiväys 31.03.2020

Hankinnan kohde
II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
Viitenumero
JARDno-2020-578
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupunkikonsernin infrarakentamisen
rakennuttamispalveluiden toimeksiannot alle 500 000 euron urakoille / hankkeille.
Puitesopimusjärjestely on osa suurempaa kokonaisuuttaa kaupungin hankinnalle
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut. Tällä puitesopimuksella kaupunki hankkii
rakennuttamispalvelua alle 500 000 euron urakoihin/hankkeisiin. Yli 500 000 euron
urakoille/hankkeille on järjestetty dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinnan
kokonaisarvo neljälle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä 700 000,00 €
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Tarjoukset voivat koskea
Kaikkia osia

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
II.2.1) Nimi
Kunnallistekniikan rakennuttaminen

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
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+358 927191
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Järvenpään kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

Osa nro
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka
Järvenpää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. palvelunkuvaus tarjouspyynnön liite 1.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
260 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävillä optiokaudella
vuosi kerrallaan. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja ennen voimassa olevan
sopimuskauden päättymistä. Optiopäätös ei edellytä palveluntuottajan suostumusta,
vaan tämän tulee sitoutua tarjousta jättäessään mahdolliseen optiokauden
käyttöönottoon.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
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II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
II.2.1) Nimi
Viherrakennuttaminen
Osa nro
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka
Järvenpää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. palvelunkuvaus tarjouspyynnön liite 1.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
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EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
160 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävillä optiokaudella
vuosi kerrallaan. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja ennen voimassa olevan
sopimuskauden päättymistä. Optiopäätös ei edellytä palveluntuottajan suostumusta,
vaan tämän tulee sitoutua tarjousta jättäessään mahdolliseen optiokauden
käyttöönottoon.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
II.2.1) Nimi
Ympäristörakennuttaminen

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
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Telefax
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Järvenpään kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

Osa nro
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka
Järvenpää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. palvelunkuvaus tarjouspyynnön liite 1.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
120 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävillä optiokaudella
vuosi kerrallaan. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja ennen voimassa olevan
sopimuskauden päättymistä. Optiopäätös ei edellytä palveluntuottajan suostumusta,
vaan tämän tulee sitoutua tarjousta jättäessään mahdolliseen optiokauden
käyttöönottoon.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
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EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
II.2.1) Nimi
Silta- ja taitorakenteet rakennuttaminen
Osa nro
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka
Järvenpää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. palvelunkuvaus tarjouspyynnön liite 1.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
http://www.jarvenpaa.fi
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Päiväys 31.03.2020

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
80 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävillä optiokaudella
vuosi kerrallaan. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja ennen voimassa olevan
sopimuskauden päättymistä. Optiopäätös ei edellytä palveluntuottajan suostumusta,
vaan tämän tulee sitoutua tarjousta jättäessään mahdolliseen optiokauden
käyttöönottoon.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut
II.2.1) Nimi
Siltojen ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimukset

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
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Päiväys 31.03.2020

Osa nro
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka
Järvenpää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. palvelunkuvaus tarjouspyynnön liite 1.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.6) Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä –
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)
80 000,00 €
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävillä optiokaudella
vuosi kerrallaan. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja ennen voimassa olevan
sopimuskauden päättymistä. Optiopäätös ei edellytä palveluntuottajan suostumusta,
vaan tämän tulee sitoutua tarjousta jättäessään mahdolliseen optiokauden
käyttöönottoon.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
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EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä
35
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
Kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.04.2020 12:00 (UTC+03:00)
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
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kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
3
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä
14.04.2020 12:01

VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Kyllä

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
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

VII kohta: Muutokset
VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen viite
2020-040752
VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.1) Muutoksen syy
Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin
VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2) Muut täydentävät tiedot
Palvelunkuvaus päivitetty.
Lisätty asiakastyytyväisyyslomake.
Lisätty projektipäällikön ja työmaavalvojan nimen pyytäminen.

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
http://www.jarvenpaa.fi

11/28

Järvenpään kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

12/28

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
JARDno-2020-578
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 25.03.2020 12:00 mennessä
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät
myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida
vastata.
Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei
ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset
Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä
tietoja tarjousta antaessaan.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä

Muut ehdot
Hankintayksikkö voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajaa
toimittamaan todistuksen yhdestä tai useammasta vaaditusta vaatimuksesta, jos
tämä on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Todistukset
tarkastetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintayksikkö voi
tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä.
Tarjoaja voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos se ei ole antanut
kaikkia pyydettyjä tietoja, se on antanut vääriä tietoja tarjouksessaan tai siihen
liitetyssä ESPD - asiakirjassa tai se ei toimita hankintayksikön tietojen
varmentamiseksi pyytämiä todistuksia/selvityksiä.
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Maksimivaatimus

1. TARJOAJAN
KELPOISUUDEN
OSOITTAMINEN
TODISTUKSIN JA
TILAAJAVASTUULAIN
MUKAISET TODISTUKSET
Tarjoajan kelpoisuuden
osoittavat todistukset
tarkastetaan viimeistään
ennen hankintasopimuksen
tekemistä. Tarjoajan
(ryhmittymänä tarjottaessa
kaikkien ryhmittymän
jäsenten) tulee sitoutua
toimittamaan todistuksia
hankintayksikön pyynnöstä
milloin tahansa
hankintamenettelyn aikana
(,jos tämä on tarpeen
menettelyn asianmukaisen
kulun varmistamiseksi)
yhdestä tai useammasta
soveltuvuus/kelpoisuusvaatim
uksen täyttymisestä.
Todistukset tarkastetaan
viimeistään ennen
hankintasopimuksen
tekemistä.
Huom! Jos tarjoatte ryhmittymänä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on täytettävä sama ehto.
Jotta hankintayksikkö voisi
tarkistaa tilaajavastuulain
edellytysten osalta tarjoajan
kelpoisuuden täyttyvän
VastuuGroup.fi - palvelusta tai
vastaavasta palvelusta,
tarjoajan on sitouduttava
rekisteröitymään kyseiseen
palveluun viimeistään ennen
hankintasopimuksen
allekirjoittamista. (Huom! Jotta
palvelu olisi vastaava, sen
tulee sisältää vastaavan
tasoiset palvelut kuin
VastuuGroup.fi - palvelu).
Mikäli rekisteröityminen ei ole
mahdollista, on tarjoajan
sitouduttava toimittamaan
hankintayksikölle (Tilaajalle)
tilaajavastuulain edellytysten
täyttymisen osoittavat
selvitykset ennen
hankintasopimuksen
allekirjoittamista ja 12
kuukauden välein koko
sopimuskauden ajan. Valitkaa
vastausvaihtoehto, johon
tarjoaja (ryhmittymänä
tarjottaessa kaikki
ryhmittymän jäsenet)
sitoudutte.

Valikkorivit:
Tarjoaja on jo rekisteröitynyt
VastuuGroup.fi -palveluun.
Tarjoaja on jo rekisteröitynyt
VastuuGroup.fi- palvelua vastaavaan
palveluun.
Tarjoaja sitoutuu
rekisteröitymäänVastuuGroup.fipalveluun ennen hankintasopimuksen
alekirjoittamista.
Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään
VastuuGroup.fi-palvelua vastaavaan
palveluun ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
Tarjoaja ei voi rekisteröityä
VastuuGroup.fi-palveluun tai vastaavaan
palveluun, mutta sitoutuu toimittamaan
hankintayksikölle tilaajavastuulain
edellyttämät todistukset ennen
hankintasopimuksen allekirjoittamista ja
sopimuskaudella 12 kuukauden välein.

Valittava

Huom! Jos tarjoatte ryhmittymänä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on täytettävä sama ehto.
2. TALOUDEN TOIMIJAA
KOSKEVA TIETO
Tarjoajan sähköpostiosoite,
johon hankintapäätös
lähetetään.

Syötettävä

3. REKISTERIT
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Tarjoajan on oltava merkitty
ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin ennen
hankintapäätöksen tekemistä,
mikäli tarjoajan kotipaikan
lainsäädäntö edellyttää
rekisteröitymistä. Nämä
vaatimukset ovat voimassa
myös sopimuskauden ajan.
Vakuutamme, että vaatimus
täyttyy ja sitoudumme
toimittamaan hankintayksikölle
selvityksiä hankintamenettelyn
ja sopimuskauden aikana.
4. TYÖTERVEYSHUOLTO
Tarjoajan on järjestettävä
henkilöstölleen vähintään
lakisääteinen työterveyshuolto.
Vakuutamme, että vaatimus
täyttyy ja sitoudumme
toimittamaan hankintayksikölle
selvityksiä hankintamenettelyn
ja sopimuskauden aikana.
4. TALOUDELLINEN JA
RAHOITUKSELLINEN
TILANNE
4.1
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
Tarjoajan tulee olla tarjouksen
jättöhetkellä suorittanut
sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaiset
Suomen lainsäädännön
mukaiset
eläkevakuutusmaksut (tai
erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksunsaajan
hyväksymä
maksusuunnitelma on tehty),
Vakuutamme, että
vaatimukset täyttyvät ja
sitoudumme toimittamaan
hankintayksikölle selvityksiä
hankintamenettelyn ja
sopimuskauden aikana.
4.2 LUOTTOTIEDOT
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
Asiakastieto Oy:n tai
vastaavan luottoluokituksessa
on vähintään +A ja
riskiluokituksessa RL1-RL3.
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Vakuutamme, että
vaatimukset täyttyvät ja
sitoudumme toimittamaan
hankintayksikölle selvityksiä
hankintamenettelyn ja
sopimuskauden aikana.
11. REFERENSSIT
Tarjoajan tulee lukea kohtaa koskevat täyttöohjeet.
Tarjoajalla tulee olla
hankinnan kohteena olevasta
palvelusta vähintään viiden (5)
vuoden kokemus.
Voittaneilta tarjojilta tullaan
tarkistamaan
rikosrekisteriotteet ennen
hankintapäätöstä ( Voimassa
oleva hankinitalaksi § 80)

Hankinnan kohteen kriteerit
Kunnallistekniikan rakennuttaminen
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Projektipäällikkö (vähintään SKOL 03)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 40 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Työmaavalvoja (vähintään SKOL 04)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 60 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Osa-alueen yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Projektipäällikön ja
työmaavalvojan
pätevyysvaatimukset
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Tarjottavalla projektipäälliköllä
(SKOL 3) tulee olla vähintään
5 vuoden kokemus osaaluetta vastaavien hankkeiden
johtamisesta sekä kokemusta
vähintään kolmesta (3) yli 300
000 euron (alv 0%)
hankkeista. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Kyllä

Kokemus tulee esittää
kolmella (3) referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 (Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Esitetyistä referensseistä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.

Projektipäällikön referenssi 1 /
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 1 /
hankkeen arvo

300 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 2 /
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 2/
hankkeen arvo

300 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 3 /
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 3/
hankkeen arvo

300 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Tarjottavalla
projektipäälliköllä tulee olla
esittää
asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset kolmelta (3)
tilaajalta.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset tulee olla
arvosteluasteikolla 4-10
vähintään 7,5.
Asiakastyytyväisyys
kyselyn kohteet eivät saa
koskea yli viisi (5) vuotta
vanhempia tilauksia.
Tarjoajan tulee säilyttää
asiakastyytyväisyys kyselyn
dokumentit. Tilaaja tarkistaa
ne tarvittaessa ennen työn
tilaamista.
Tarjoaja vakuuttaa, että
vaatimus täyttyy ja
tarvittaessa esittää tarjottavan
projektipäällikön
asiakastyytyväisyyskyselyjen
tulokset tilaajalle.

Kyllä

Jos kyllä
1.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

Kohtaan ilmoitetaan kyselylomakkeessa kysytyn kolmen arvon (luotettavuus, osaaminen, huolellisuus)
keskiarvo
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2.1.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

Kohtaan ilmoitetaan kyselylomakkeessa kysytyn kolmen arvon (luotettavuus, osaaminen, huolellisuus)
keskiarvo
3.1.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

Kohtaan ilmoitetaan kyselylomakkeessa kysytyn kolmen arvon (luotettavuus, osaaminen, huolellisuus)
keskiarvo
Projektipäälliköksi esitettävän
henkilön pätevyys tulee olla
FISE luokituksen mukainen
RAP tai muutoin
osoitettavissa vastaavaksi
työkokemuksen ja
referenssien kautta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Kyllä

Jos kyllä
Projektipäällikön nimi
Tarjottavalla työmaavalvojalla
(SKOL 4) tulee olla vähintään
5 vuoden työkokemusta osaaluetta vastaavien hankkeiden
valvonnasta sekä kokemusta
vähintään kolmesta (3) yli 200
000 euron (alv 0%)
hankkeesta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Syötettävä
Kyllä

Jos kyllä
Työmaavalvojan nimi

Syötettävä

Kokemus tulee esittää
kolmella (3) referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 (Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Esitetyistä referensseistä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.
Työmaavalvojan referenssi 1/
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 1 /
hankkeen arvo

200 000
Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2/
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2 /
hankkeen arvo

200 000
Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3 /
hankkeen arvo

200 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Viherrakennuttaminen
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Projektipäällikkö (vähintään SKOL 03)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
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Hankittava määrä: 40 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Työmaavalvoja (vähintään SKOL 04)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 60 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Osa-alueen yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Projektipäällikön ja
työmaavalvojan
pätevyysvatimukset
Viherrakennuttamisen
projektipäälliköksi esitettävän
henkilön pätevyys tulee olla
Vihertöiden valvojien
pätevyystoteamislautakunnan
antaman pätevyys tai muutoin
osoitettavissa vastaavaksi
työkokemuksen ja
referenssien kautta.

Kyllä

Jos kyllä
Projektipäällikön nimi
Tarjottavalla projektipäälliköllä
(SKOL 3) tulee olla vähintään
5 vuoden kokemus osaaluetta vastaavien hankkeiden
johtamisesta sekä kokemusta
vähintään kolmesta (3) yli 400
000 euron (alv 0%)
hankkeista. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Syötettävä
Kyllä

Kokemus tulee esittää
kolmella (3) referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 (Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Esitetyistä referensseistä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.

Jos kyllä
Projektipäällikön referenssi
1 / tilaaja
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Projektipäällikön referenssi
1 / tilauksen arvo

400 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
2 / tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
2 / tilauksen arvo

400 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
3 / tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
3 / tilauksen arvo

400 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Tarjottavalla projektipäälliköllä
tulee olla esittää
tarjouspyynnön liitteenä
olevalla lomakkeella
asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset kolmelta (3) tilaajalta.
Asiakastyytyväisyyden tulee
olla arvosteluasteikolla 4-10
vähintään tasoa 7,5.
Asiakastyytyväisyys kyselyn
kohteet
eivät saa koskea yli viisi (5)
vuotta vanhempia tilauksia.
Jos kyllä
Vakuutamme, että vaatimus
täyttyy ja tarvittaessa
esitämme
asiakastyytyväisyys
kyselyjen tulokset tilaajalle.
1.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

2.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

3.
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos

7.5
Syötettävä

Tarjottavalla työmaavalvojalla
(SKOL 4) tulee olla vähintään
5 vuoden työkokemus osaaluetta vastaavien hankkeiden
valvonnasta sekä kokemusta
vähintään kolmesta (3) yli 200
000 euroa (alv 0%)
hankkeesta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Kyllä

Jos kyllä
Työmaavalvojan nimi

Syötettävä

Kokemus tulee esittää
kolmella (3) referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 (Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Esitetyistä referensseistä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.
Esitetyistä referensseistä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.
Työmaavalvojan referenssi 1 /
tilaaja
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Työmaavalvojan referenssi 1/
hankkeen arvo

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2/
hankkeen arvo

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3/
hankkeen arvo

200 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Ympäristörakennuttaminen
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Projektipäällikkö (vähintään SKOL 03)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 40 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Työmaavalvoja (vähintään SKOL 04)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 60 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Osa-alueen yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Projektipäällikön ja
työmaavalvojan
pätevyysvaatimukset
Projektipäälliköksi tai
työmaavalvojaksi esitettävällä
henkilöllä tulee olla vähintään
Ympäristötekniikan AMK
Insinöörin tutkinto, maaperäja pohjavesinäytteiden ottajan
ja kenttävalvojan pätevyys.
Henkilöllä tulee olla
kokemusta
viranomaistoiminnasta,
ympäristölupahakumenettelyst
ä. Pätevyys tulee olla
osoitettavissa koulutuksen,
työkokemuksen ja
referenssien kautta.
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Tarjottavalla projektipäälliköllä
(SKOL 3) tulee olla vähintään
5 vuoden työkokemus
tarjottavaa osa-aluetta
vastaavista hankkeista sekä
kokemusta vähintään
kolmesta yli 100 000 euroa
(alv 0%) hankkeesta.
Projektipäällikön nimi

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 1/
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 1/
hankkeen arvo

100 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 2/
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 2/
hankkeen arvo

100 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 3/
tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi 3/
hankkeen arvo

100 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Tarjottavalla työmaavalvojalla
(SKOL 4) tulee olla vähintään
5 vuoden työkokemus
tarjottavaa osa-aluetta
vastaavista hankkeista sekä
kokemusta vähintään
kolmesta yli 100 000 euroa
(alv 0%) hankkeesta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.
Työmaavalvojan nimi

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 1/
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 1/
hankkeen arvo

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2/
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2/
hankkeen arvo

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3/
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3 /
hankkeen arvo

100 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Silta- ja taitorakenteet rakennuttaminen
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Projektipäällikkö (vähintään SKOL 03)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 40 h
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Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Työmaavalvoja (vähintään SKOL 04)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 60 h

€/h

Mikäli sopimuksen aikana
toimeksiannoissa toimii sama
henkilö projektipäällikkönä ja
työmaavalvojana
muodostetaan tuntihinta
laskemalla yhteen
projektipäällikön tuntihinta *0,4
ja työmaavalvojan tuntihinta
*0,6
Osa-alueen yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Projektipäällikön ja
työmaavalvojan
pätevyysvaatimukset
Tarjottavalla projektipäälliköllä
tulee olla vähintään 5 vuoden
työkokemus tarjottavaa osaaluetta vastaavien hankkeiden
johtamisesta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy.

Kyllä

Projektipäällikön nimi

Syötettävä

Silta- ja taitorakenteiden
projektipäälliköksi tai
valvojaksi esitettävällä
henkilöllä tulee olla FISE
betonirakenteiden
työnjohtajan
pätevöimiskoulutus tai FISE
betonitöiden valvojan
pätevyys tai muutoin
osoitettavissa vastaavaksi
työkokemuksen ja
referenssien kautta.
Vakuutamme, että vaatimus
täyttyy.

Kyllä

Jos kyllä
Lisäksi kokemus tulee
esittää kolmella (3)
referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 ( Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Referensseiksi
kelpuutetaan yli 1000000
euron (alv 0%) hankkeet.
Esitetyistä referensseitä
vähintää 2 tulee olla
tehtyinä julkishallinnolle.
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Projektipäällikön referenssi
1 / tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
1 / hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
2 / tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
2 / hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
3 / tilaaja

Syötettävä

Projektipäällikön referenssi
3 / hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Tarjottavalla työmaavalvojalla
tulee olla vähintään 5 vuoden
työkokemus tarjottavaa osaaluettta vastaavista
hankkeista sekä kokemusta
vähintään kahdesta yli 1000
000 euroa (alv 0%)
hankkeesta.

Kyllä

Työmaavalvojan nimi

Syötettävä

Lisäksi kokemus tulee esittää
kolmella (3) referenssillä, jotka
vastaavat tilaajan
investointiohjelmassa 20202030 ( Liite 5) kuvattuja
kohteita.
Referessiksi kelpuutetaan yli
1000000 euron (alv 0%)
hankkeet.
Esitetyistä referensseitä
vähintää 2 tulee olla tehtyinä
julkishallinnolle.
Työmaavalvojaa referenssi 1 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 1 /
hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Työmaavalvojaa referenssi 2 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 2 /
hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Työmaavalvojaa referenssi 3 /
tilaaja

Syötettävä

Työmaavalvojan referenssi 3 /
hankkeen arvo

1 000 000
Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että em.
referensseistä 2 on tehty
julkishallinnolle

Kyllä

Siltojen ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimukset
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Kuntotutkija
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Hankittava määrä: 100 h
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Osa-alueen yleiset kriteerit

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Kuntotutkijan
pätevyysvaatimukset
Siltojen ja muiden
taitorakenteiden
kuntotutkijaksi esitettävällä
henkilöllä tulee olla Fisen
mukainen betonisten
infrarakenteiden kuntotutkijan
pätevyys tai muutoin
osoitettavissa vastaavaksi
työkokemuksen ja
referenssien kautta.

Kyllä

Kuntotutkijan nimi

Syötettävä

Tarjottavalla kuntotutkijalla
tulee olla vähintään 5 vuoden
työkokemus tarjottavaa osaaluetta vastaavien hankkeiden
johtamisesta. Tarjoaja
vakuuttaa, että vaatimus
täyttyy ja esittää kolmesta
referensseistä lyhyet
kuvaukset em. ajalta.

Kyllä

Jos kyllä
Tarjottavan kuntotutkijan
referenssi 1

Syötettävä

Tarjottavan kuntotutkijan
referenssi 2

Syötettävä

Tarjottavan kuntotutkijan
refefrenssi 3

Syötettävä

Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Kohta "Hankittava määrä" on
vertailussa käytettävä
painotus, eikä kuvasta
sopimuskaudella ostettavia
määriä.
Tarjottavat hinnat tulee
ilmoittaa euroina ilman
arvonlisäveroa. Kaikki kulut ja
korvaukset sisältyvät
tarjottavaan tuntihintaan.

Kyllä

Kaikkien esitettyjen
henkilöiden tulee olla
päätoimisia, virka-aikana
saavutettavissa olevia
ammattilaisia, joko suorassa
työsuhteessa pääkonsulttina
toimivaan yritykseen tai
alikonsulttina toimivaan
yritykseen.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy, että
sopimuksessa sovelletaan
Jyse palvelut 2014 , huhtikuu
2017 päivitysversio
sopimusehtoja siltä osin, kuin
ne eivät ole ristiriidassa
sopimuksen kanssa.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy
tarjouspyynnön liitteenä
olevan sopimusluonnoksen.

Kyllä
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Henkilövaihdoksista tulee
ilmoittaa Tilaajalle etukäteen.
Tilaajalle palveluita tuottavien
henkiöiden tulee täyttää
tarjouspyynnössä ja sen
liitteissä asetetut vaatimukset.

Kyllä

Tarjoajan esittämien
henkilöiden tulee pystyä
laatimaan toimeksiannoissa
vaadittavat asiakirjat ja
kommunikoimaan suomen
kielellä.

Kyllä

Osakokonaisuuksissa 1-4
työmaavalvojan tulee tehdä
valvottaville työmailla
vähintään kolme (3)
valvontakäyntiä viikossa.

Kyllä

Osakokonaisuuksissa 1-4
laaditaan urakkakohteisiin
tarvittaessa urakan
yritysvaikutusten arviointi.

Kyllä

Osakokonaisuuksissa 1-4
urakoiden kilpailutus
suoritetaan kaupungin
sähköisellä
kilpailutusjärjestelmällä.

Valittava

Osakokonaisuuksissa 1-4
urakoiden seuranta ja
dokumentointi suoritetaan
kaupungin sähköisellä
työmaaseurantajärjestelmällä.

Kyllä

Osakokonaisuuksissa 1-4
mahdollisten tarvittavien
lupien valmistelu kuuluu
rakennuttajakonsultiun
toimeksiantoon.

Kyllä

Osakokonaisuuksissa 1-4
urakkarajakarttojen laatiminen
urakoiden
tarjouspyyntöaineistoon
kuuluu rakennuttajakonsultin
toimeksiantoon.

Kyllä

Edellä mainittujen
sopimusehtojen vastaiset
varaumat johtavat
todennäköisesti tarjouksen
hylkäämiseen.

Muut tiedot

Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 4
04400 Järvenpää
0126541-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 927191
+358 927192577
tarjous@jarvenpaa.fi
http://www.jarvenpaa.fi

25/28

Järvenpään kaupunki
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2020-578
Päiväys 31.03.2020

26/28

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (
1398/2016).
Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta
syystä (hankintalaki 125§).
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta.
Osakokonaisuuksia on viisi (5):
1 Kunnallistekniikan rakennuttaminen
2 Vaativa ympäristörakennuttaminen
3 Erityisrakennuttaminen
4 Silta- ja taitorakenteet
5 Siltojen ja muiden infrarakenteiden kuntotutkimus
Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitejärjestely osakokonaisuuksista 1-5.
Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta osakokonaisuudesta.
Puitejärjestelyyn otetaan mukaan enintään seitsemän (7) palveluntuottajaa kuhunkin
osakokonaisuuteen, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia ole
vähemmän.
Osakokonaisuudet vertaillaan erikseen. Palveluntarjoajan valintaa ohjaa ensisijaisesti
kilpailutuksen perusteella määräytyvä etusijajärjestys osakokonaisuuksissa 1-5.
Palveluntuottajan valinnassa otetaan huomioon Tilaajan erityistarpeet ja Palveluntuottajan
erityisosaaminen. Puitejärjestelyn etusijajärjestyksestä voidaan poiketa niissä Tilaajan
hankkeissa, joissa tarvitaan osaajia useammasta palvelukokonaisuudesta. Tällöin
palveluntuottajan valinnassa huomioidaan hankekokonaisuus ja palveluntuottaja valitaan
osakokonaisuudesta, joka on hankkeen kannalta olennaisin.
Palvelua voidaan ostaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään
ostomääriin.
Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa.
Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin
Tarjouspalvelu.fi-portaalista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyyntöön mahdollisesti
tehtävät muutokset tai tarkennukset saattavat kumota jo lähetetyt tai vielä keskeneräiset
tarjoukset järjestelmässä, jolloin tarjous tulee tehdä uudelleen.
Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksisssä ja
ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi-tukeen, puh. 020 766 1075
(tuki@cloudia.fi).
Hinta ja kaupalliset ehdot
Hinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset.
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Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
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 tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai muuta
ylimääräistä materiaalia. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on
tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.
Sopimusmenettely
ks. Sopimusluonnos

Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999).
Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa tarjoaja voi ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla.
Tarjouksen vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa liiteaineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo
kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
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Päätöksenteon perusteet
Tarjousvertailu tehdään osa-alueittain.
Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
Hankintayksikkö
1. Avaa tarjoukset
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
4. Vertailee tarjoukset
5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille
6. Solmii hankintasopimuksen voittajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen
sopimuksen allekirjoittamisella.
EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös
perusteluineen tiedoksi.
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos
neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia tilaajan toimivaltaisessa
alioikeudessa.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
Liite 1 Palvelunkuvaus.pdf
Tarjouspyynnon_espd_240466.pdf
Liite 2 Sopimusluonnos.pdf
Liite 3 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtavaluettelo HJR18_Jpää
kommentit.pdf
Liite 4 Maa- ja vesirakennustoiden tyomaavalvonnan tehtavaluettelo.pdf
Liite 5 Investointiohjelmaluonnos .pdf
Liite 6 Järvenpään siltarekisterikartta.pdf
Asiakastyytyväisyyskysely.pdf
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