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Järvenpään kaupunki Veteraanipuiston vihertyöt
1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö
Järvenpään kaupunki
0126541-4
Jouni Korkeamäki
Hallintokatu 2
04400 Järvenpää
Suomi
puh. +358 403153589
jouni.korkeamaki@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi

2. Hankinnan perustiedot
Hankinnan nimi
Järvenpään kaupunki Veteraanipuiston vihertyöt
Hankinnan tunniste
247804
Hankinnan kuvaus
Työkohde sijaitsee Järvenpään Vanhakylän alueella, Tuulimyllyntien varrella.
”Veteraanipuiston” keskiössä on ”Veljeä ei jätetä” -patsas. Patsaalle vie kivituhkakäytävä.
Patsas ja sen lähistöllä olevien mäntyjen valaistus ja ajoradan pieni levitys on tehty vuonna
2017.
Suunnittelualueen kallioketo säilytetään ja sitä kehitetään. Lisäksi käytävien ja tien reunalla
sijaitsevan heinittyneen alueen kasvillisuutta korvataan ympäristöönsä sopivalla lajistolla.
Työ sisältää kaikki vihertyöt asennettuna, taimien hankinnan, istuttamisen, tukemisen,
kastelun, suojaamisen, kunttan ja nurmikon istuttaminen (urakoitsija hankkii siemenet)
viimeistelytöineen liitteenä olevien asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti.
Liitteet
- 5778_Asemapiirustus.pdf
- 5778_Kasvillisuussuunnitelma.pdf
- 5778_Hoitoluokkakartta.pdf
- 5778_Turvallisuusasiakirja.pdf
- 5778_Tyoselostus_Veteraanipuisto.pdf
- Veteraanipuisto Pienurakkasopimus.pdf
Lisäksi työhön kuuluu Veteraanipuiston viheralueiden urakassa istutettujen taimien, kunttan ja
nurmikon kasvuunlähtötakuu vuoden 2020 loppuun saakka VHT '14 julkaisunumero 55
mukaisesti suunnitelmassa olevien hoitoluokitusten mukaisesti.
Urakkaan kuuluu alueen Istutusten hoito, kitkentä ja kastelu 1.11.2019 asti.
Hankintalaji
Rakennusurakka
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Toimialan tarkennus vahtipalveluun
Rakentaminen
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Lisätietokysymysten määräaika
01.08.2019 klo 14:00
Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
06.08.2019 klo 12:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
31.12.2019
Aikavyöhyke on Suomen aika

3. Hankinnan kohde
Kohteet
Veteraanipuiston vihertyöt (alv 0%)

€/€

Tarjouksen valintaperuste
valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta)
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Lisätiedot
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4. Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
5778_Asemapiirustus.pdf
5778_Kasvillisuussuunnitelma.pdf
5778_Hoitoluokkakartta.pdf
5778_Turvallisuusasiakirja.pdf
5778_Tyoselostus_Veteraanipuisto.pdf
Veteraanipuisto Pienurakkasopimus.pdf

5. Tarjousliitteet
Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
Liitteisiin liittyvää lisätietoa

Pyydettävät liitteet

Tarjoaja liittä tarjouksen liitteeksi kasviluettelon yksikköhintoineen.

(Pakollinen)

6. Yleiset kriteerit
Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka määrä on riittävä suhteessa hankinnan
laajuuteen ja riskeihin. Vakuutuksen tulee kattaa tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja näiden
omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksen on oltava voimassa koko sopimuskauden.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjoajan yhteyshenkilöllä ja työnjohdolla tulee olla työssä tarvittava suomen kielen taito.
Yhteyshenkilön ja työnjohdon tulee pystyä kommunikoimaan suomenkielellä.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjoaja on sitoutunut työssä noudattamaan Suomen työturvallisuuslainsäädäntöä ja ohjeita.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto tehdystä hankintapäätöksestä lähetetään.

teksti

Syöttö
vaaditaan

Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Sopimuksen alekirjoitusoikeuden omaavan henkilön sähköpostiosoite.

teksti

Syöttö
vaaditaan

Mikäli työ ei täytä asetettuja vaatimuksia, on urakoitsijan tilaajan harkinnan mukaan sitouduttava
omalla kustannuksellaan uusimaan viallisiksi osoittautuneet kohdat.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan
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