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Tilaaja:

Kittilän kunta
Valtatie 15
99100 Kittilä
Hanke:

Sirkan koulun laajennus / alapihan asfaltointi sekä
Kittilän paloaseman kylmävarasto asfaltointi

ASFALTOINTITYÖT, TARJOUSPYYNTÖ
 Kohdetiedot

Sirkan koulu

Kittilän paloasema

Ounasjoentie 23

Nikuntie 3

99130 Sirkka

99100 Kittilä

 Tilaaja / rakennuttaja

Kittilän kunta, tekninen osasto

 Urakan sisältö

Sirkan koulun alapihan asfaltointityöt 1 870 m2 sekä Kittilän paloaseman kylmävaraston ”lattian” asfaltointityöt 300 m2 oheisten liitekarttojen mukaisessa
laajuudessa. Päällystetyyppi Ab 16, paksuus 50mm. Päällystystyö käsittää
myös tarvittavan profilointikerroksen teon muotoilu- ja tiivistystöineen. Profilointikerroksen paksuus keskim.50mm, materiaali SrM tai KaM #0…16mm.
Päällysteiden tulee täyttää InfraRYL 2015/1 kohdan 21410 Asfalttipäällysteet ja
Asfalttinormien 2011 vaatimukset ml. lisäykset ja korjaukset 1.1.2013 näissä
tuotevaatimuksissa esitetyin täydennyksin ja poikkeuksin.
Sirkan koulun kohteessa asfaltointi liitetään siististi olemassa oleviin reunarakenteisiin (linjakourukaivo, betonikiveys, nurmialueet). Liitettäessä nurmialueita
vasten, urakkaan sisältyy tarvittava vähäinen reuna-alueen multaus haravoimalla (multauksen määrää ei ole eritelty asiakirjoihin).
Kittilän paloaseman kylmävarastossa asfaltointi liittyy ympäröivään betonisokkeliin sekä ovien kynnysbetoneihin.
Uuden asfaltin liittymissaumat vanhaan päällysteeseen sahataan suoriksi timanttisahauksella ja uusi päällyste kiinnitetään vanhaan päällysteeseen bitumiöljyliimalla.
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Asfaltointi profilointimurskeineen perustetaan suoraan olemassa olevien rakennekerrosten päälle (kantava murskekerros) sekä osin pintakerrosta vähäisesti
muotoillen kaltevuuksien aikaansaamiseksi. Työalueilla sijaitsee muutamia kaivonkansistoja, jotka täytyy huomioda päällystystöissä.
Ennen töiden alkua järjestettävässä aloituskatselmuksessa vahvistetaan asfaltointitöiden lopullinen laajuus ja muut tarpeelliset yksityiskohdat koskien kaltevuuksia ja työmaajärjestelyitä tmv..
 Sopimukseen / Tilaukseen
liitettävät asiakirjat
Hankintapäätös (=tilausvahvistus), tarjouspyyntö ja tarjous liitteineen.
 Sopimusehdot

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660)

 Tarjouksen muoto

Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakkatarjous sekä yksikköhinnat eriteltynä
liitteenä olevan tarjouslomakkeen mukaisesti.

 Maksuehto

21 vrk netto, maksuaika lasketaan alkavaksi, kun lasku on hyväksytty työmaalla.

 Maksut

Kohdekohtaisesti yhdessä erässä, kun asfaltointityöt valmiina ja hyväksytysti
vastaanotettu.

 Viivästyskorko

Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.

 Urakka-aika

Alustavasti:
Sirkan koulun laajennus / alapiha, työt valmiina 4.8.2017 mennessä (ennen
koulujen alkua). Töiden aloitusajankohdasta sovitaan erikseen. Aloitusajankohtaan vaikuttaa mm. alueella mahdollisesti samaan aikaan tapahtuvat muut työt
kuten aitatyöt ja pallokentän tekonurmipinnoitteen asennustyöt.
Kittilän paloaseman kylmävarasto, työt valmiina 31.8.2017 mennessä. Töiden
aloitusajankohdasta sovitaan erikseen. Aloitusajankohtaan vaikuttaa mm. kylmävaraston tyhjennysaikataulu tavaroista ja ajoneuvoista (vaatii n.1 viikon työajan)

 Viivästyssakko

YSE:n mukaisesti.

 Rakennusajan vakuus

YSE:n mukaisesti.

 Takuuaika

24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta.

 Takuuajan vakuus

YSE:n mukaisesti.
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 Vakuutukset

YSE:n mukaisesti.

 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
Tilaaja huolehtii, että urakka-alueet ovat urakoitsijan käytettävissä ko.urakan
suorittamiseksi sille varattuna aikana. Edellytyksenä, että urakoitsija on vahvistanut töidensä aloituspäivämäärän vähintään yhtä (1) viikkoa ennen töihin ryhtymistä.
 Tilaajavastuutodistukset Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa / toimitettava pyydettäessä kuitenkin viimeistään ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen seuraavat voimassa olevat (alle
3kk vanhat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muun luotettavan selvityksen seuraavien vaihtoehtojen
mukaisesti:


Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani –yritysraportti tai



Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen
yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai



todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:


selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä),



kaupparekisteriote,



todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty



todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva
maksusopimus on tehty



todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,



selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava
myös:


vastuuvakuutustodistus ja



selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai
sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva
henkilö.

Valitun urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan
koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida
saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai
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on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista.
 Työturvallisuus

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan
liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat
noudatetuiksi.

 Tunniste ja kulkulupa

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä
vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja syntymäajat
päätoteuttajalle (työmaan vastaavalle johdolle) tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi.

 Tarjouksen tekeminen

Tarjous on jätettävä merkinnällä ”Sirkan koulun laajennus / alapiha sekä
Kittilän paloaseman kylmävarasto, asfaltointityöt” ja liitteenä olevan tarjouslomakkeen mukaisesti täytettynä.
Tarjouskilpailun tulokset ja urakoitsijan valinta ilmoitetaan tarjoajille sähköisesti
sähköpostin välityksellä (sähköinen ilmoitusmenettely), jota varten ilmoituksen
vastaanottamiseen osoitettu tarjoajan sähköpostiosoite on ilmoitettava tarjouslomakkeessa.

 Tarjouksen valintaperusteet:

Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin tarjous.

 Tarjouksen jättö:

Tarjous on jätettävä viimeistään 19.4.2017, klo 12.00 mennessä osoitteeseen
kirjaamo@kittila.fi

 Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntökirje, tarjouslomake, asema- ja pohjapiirrokset
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 Erityisehtoja

Rakennuttaja (tilaaja) pidättää oikeuden
- Hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen
- Hylätä kaikkien tarjoukset, mikäli katsoo nämä itselleen epäedullisiksi
-Olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole em. pyydettyjen selvitysten perusteella
edellytyksiä tarjota pyydettyä urakkaa
- Rajoittaa urakan laajuutta. Ennen sopimuksen tekoa mahdollisesti tehtävät
urakan laajuuden rajoittamiset vähennetään 100%:sti.
- Toteuttaa hankinta tarvittaessa neuvottelumenettelynä

 Yhdyshenkilöt

Tarjouspyyntöön liittyen,
Tiemestari Jari Kinnunen
jari.kinnunen@kittila.fi
0400-862 532
Sopimusasioissa,
Tekninen johtaja Lauri Kurula
lauri.kurula@kittila.fi
040-540 6357

Kittilässä 4.4.2017
Jari Kinnunen
tiemestari
Kittilän kunta, tekninen osasto
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