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URAKKATARJOUSPYYNTö

Kauppilantien silta, Humppila

Tariouspyynnön kohde:
Humppilan kunta pyytää urakkatarjoustanne Kauppilantien sillan
uusi misu rakasta tämän tarjouspyyntökirjeen ja muid en
tarjouspyyntöasiaki rjojen m u kaisesti.
Tarjoaja n sove ltuvu utta kos kevat vä h i m mä isvaati m u kset

1) Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin.
2) Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin,

3)

4)

5)

6)

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Yrityksen ja esitettyjen alihankkijoiden tulee olla maksanut
kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset
sosiaal itu rvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut.
Siltaurakoitsijan itsensä tai käyttämänsä aliurakoitsijan tulee
täyttää työn koon ja vaativuuden edellyttämä RALA ry:n
yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava
näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti
Yrityksellä tulee olla kokemusta viimeisen viiden vuoden
aikana pääurakoitsijana toimimisesta liikennekäytössä olevan
kadun tai maantien yhteyteen toteutetuista
sillanrakennusurakoista. Kokemus ajalta 2016 - 2021 on
osoitettava väh intään kahdella tarjouksessa mainittaval la
urakkasummiltaan yli
200 000 €/urakka referenssikohteella.
Urakoitsijalla tulee olla työmaalle nimettynä
päätoiminen/kokopäiväinen vastaava työnjohtaja, joka on
väh ntään rakennusalan tekni kkotutkinnon suorittanut
vastuullisista työmaista kokemusta omaava henkilö.
Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vastavan
työnjohtajan tehtävistä väh intään yhdestä urakkasummaltaan
yli 200 000 euron sillanrakennusurakasta.
i

Tariouksen tekeminen

A. Yleistä
Tarjous on tehtävä tarjouspyyntöaineistossa olevalla
tarjouslomakkeella, suomen kielellä.
n täytettävä ta rjo uspyyn nö n m u kana to i m itettava
tietolomake ja liitettävä tarjoukseen pyydetyt selvitykset.
Ta rjoaja n

Pöytäkirjan tarkastus:

o
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Tarjoajan on täytettävä kaikki tarjous- ja tietolomakkeissa pWdetyt
tiedot.
Tarjoaja ei saa tehd ä tarjouspyyntö- eikä h intatarjousasiakirjoi
mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja.

h

in

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes urakkasopimus on allekirjoitettu
jonkun urakoitsijan kanssa, kuitenkin enintään kolme kuukauden
ajan tarjousten viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. Tarjoaja ei
saa lyhentää tarjouksensa voimassaoloaikaa.

Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen
liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava
tai merkittävä niihin tarjoajan yksilöity tunniste.

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden

ilman

korvausvelvollisuutta hylätä kaikki annetut tarjoukset, mikäli
katsoo ne itselleen hinnaltaan tai muutoin epäedullisiksi.

B.

T a rj o aj a n s ov e I tuv u u

tta ko s kev at

s e Iv i ty

kset

Tarjoukseen tulee tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain
(1 233 I 2006 ) m u ka isesti ittää seu raavat ta rjoaja n soveltuvu utta
koskevat selvitykset:
Ii

1

) Kaupparekisteriote

2)

ja selvitys tarjouksen allekirjoittajan
valtuuksista, mikäli ne eivät ilmene kaupparekisteriotteesta.
Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1 1 1 81 1996) mu kaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvo n lisäverolain ( 1 50 1 /1 993)
m u kaiseen arvon isäverovelvo isten rekisteri in.
Todistus verojen maksamisesta.
Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen
suorittamisesta.
Selvitys työhön sovellettavasta tyoehtosopimuksesta tai
muista keskeisistä työehdoista.
Todistus siitä, että urakoitsija on ottanut
tapatu rmavakuutuslaissa (608/1 948 ) tarkoitetu n vakuutu ksen.
Tarjoajan on esitettävä tietolomakkeella pyydetyt tiedot
tarjoajan ajalla 2016 - 202'l pääurakoitsijana tekemistä
vähintään kahdesta yli 200 000 euron sillanrakennusurakasta.
I

3)
4)

5)
6)
7)

II

Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Lakisääteisten verojen ja maksujen maksutodistukset voidaan

Pöytäkirjan tarkastus
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korvata RALAtodistuksella tai Tilaajavastuu.fi- palvelusta
tulostetulla
"Luotettava kumppani"- raportilla.
C. Muut selvitykset

Tarjoukseen tulee lisäksi liittää seuraavat selvitykset:

1) Tarjoajan on esitettävä tietolomakkeella, miten se tulee

2)

järjestämään urakkaohjelman kohdassa 1 0.2 edellytetyn
vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja
vakuuden antaja.
Tarjoalan on esitettävä tietolomakkeella pyydetyt tiedot
u ra kkaan esitettävästä vastaavasta työ njo htajasta.

Tariou ksen toim ittam i nen
Tarjous tulee toimittaa otsikolla "Kauppilantien silta"
Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on
toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta,
Kisakuja 2, 31 640 H umppila tai säh köisesti kirjaamo@h umppila.fi

Tarious tulee toimittaa xx.xx.202x kello xx:xx mennessä.
Riippumatta tarjouksen ja sen tiiteasiakirjojen toimittamismuodosta,
tulee tarjous ja sen tiiteasiakirjojen otla tarjoajan päiväämiä ja
attekirjoittamia.

Tarjousten käsittely
rjousten käsittelyssä ensi m mä se ksi ta rkastetaa n, että ta rjoaja
täyttää ed el lytettyjen se lvityste n perusteel Ia soveltuvu ud el le
asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja,
jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan
poissulkemiseen. Mikäli soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai
tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään.
Ta

i

Valintaperuste
Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta

Sopimuksen solmiminen
Valitun urakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus.
Sopimussuhde syntyy vasta so pimuksen al leki rjoittam isel la.
Pöytäkirjan tarkastus:
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Urakkasopimu ksen allekirjoittam isen jälkeen lähetetään tieto
urakkasopim uksen syntymisestä muille tarjoaji le, jol loin nämä
vapautuvat tarjouksensa sitovuudesta.
I

Lisätietoja
ittyvät kysymykset tu lee esittää
sähköisesti kiriaamo@humppila.fi x.xx.2O2x klo xx.xx mennessä.
Mahdo iset ta rjo uspyyntöön
II

I

i

Tilaaja julkaisee tarjouspyynnön täydennykset H umppi lan ku nta
hankintasivulla
(https://www. humppila.filelinkeinoelama/hankinnaU) x.xx.202x klo
xx.xx mennessä. Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan mahdolliset
täyden nykset en nen tarjou ksen jättämistä.

1

5.12.2021 Humppilassa

Tekninen lautakunta

LIITTEET:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ta rjo uspyyntöasiaki

rjat asia

ki rja

I

uettelo n 1 5.1 0.2021 m u kaisesti

