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    Hartolassa 3.6.2022 
 
 
 
 
TARJOUSPYYNTÖ  
 

Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä on Hartolan kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö. 
Pyydämme tarjousta kerrostalon parvekekaiteiden kunnostus- ja maalaustyöstä. 
 

1. Tilaaja 
 
Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä, Kuninkaantie 16, 19600 Hartola  
Tilaajan edustajana toimitusjohtaja Lea Raitala, puhelin 044 743 2234,  
lea.raitala@hartola.fi 

 
 

2. Tarjouspyynnön kohde 
 
Pyydämme tarjousta osoitteessa Metsolantie 20, 19600 Hartola sijaitsevan kerrostalon 
puisten parvekekaiteiden kunnostamisesta ja maalauksesta. Kiinteistö on 3-kerroksinen ja 
huoneistoja on 16 kpl, joista 4 on katutasossa. Lisäksi katutasossa on saunaosaston 
kaksiosainen kaide. Kohteen julkisivukuva liitteenä 4 ja julkisivupiirustus liitteenä 5. 

 
Katutasossa olevissa kaiteissa on putoavan lumen aiheuttamia vaurioita, jotka on korjattava 
joko uusimalla kaide tai korjaamalla se. Muutoin kaiteiden puuosia vaihdetaan siltä osin kuin 
on tarpeellista. Kaiteet pestään ja maalataan vanhan maalin päälle soveltuvalla ja entisen 
sävyisellä vaalealla ulkoseinämaalilla. Kiinteistöyhtiö selvittää tarkemman maalisävyn ennen 
töiden aloittamista. 
 
Kiinteistön kaikki asunnot ovat asuttuja tällä hetkellä yhtä asuntoa lukuun ottamatta. 
Valittavan urakoitsijan tulee huomioida yleinen ja asukkaiden turvallisuus ja hyvä 
yhteistyö asukkaiden kanssa työn aikana. Työmaalla suoritettavien töiden työaika arkisin 
klo 7-16. Kiinteistöyhtiö tiedottaa asukkaille valitusta urakoitsijasta sekä työaikataulusta, sen 
jälkeen muusta työhön liittyvästä tiedottamisesta vastaa urakoitsija. 
 
Urakoitsijan tulee sisällyttää tarjoukseen tarvitsemansa nostimet ja huolehtia töiden aikana 
työ- ja työmaaturvallisuudesta, turvallisuusasiakirja liitteenä 3. Työssä noudatetaan 
rakennustöiden yleisiä sopimusehtoja. 
 
 

3. Kunnostus- ja maalaustöiden aikataulu 
  
Työt tulee suorittaa elo-syyskuun 2022 aikana.  
 
 

4. Tarjoushinta, tarjous ja tarjousten vertailu  
 
Kiinteähintainen kokonaistarjous annetaan tarjouslomakkeella, liitteenä 1. Tarjous on 
annettava tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, liite 2.  
 
Kun em. edellytykset täyttyvät, tarjousten vertailuperuste on kokonaisedullisin hinta. 
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5. Tarjouksen toimitus  
 
Tarjous tulee antaa liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella, joka toimitetaan maanantaihin 
27.6.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä, Lea Raitala, 
Kuninkaantie 16, 19600 HARTOLA tai sähköpostitse lea.raitala@hartola.fi. 
Tarjouskuoreen tai sähköpostiotsikkoon merkintä: ”Metsolantie 20 tarjous”. Myöhästyneitä 
tarjouksia ei hyväksytä.  
 

6. Tarjouksen voimassaoloaika ja tarjousten hylkäys  
 
Tarjouksen on oltava voimassa tarjouksen jättöpäivästä lukien 3 kk. Tarjoukset käsitellään 
tiistaina 28.6.2022, jonka jälkeen päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille. 
  
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset, mikäli katsoo tarjoukset itselleen 
epäedullisiksi. Tällöin osapuolilla ei ole toisiinsa korvausoikeutta.  
 

7. Kysymykset ja lisätiedot 
 
Tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa 22.6.2022 saakka Lea 
Raitala, puhelin 044 743 2234, lea.raitala@hartola.fi . 
 

8. Kohteen esittely  
 
Kohteen esittely tulee sopia 22.6.2022 mennessä kiinteistöhoitajan Sami Mäen kanssa, RTK 
Palvelu Oy, Sami Mäki p. 044 535 1340, sami.maki@rtkpalvelu.fi .   
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LIITTEET 
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