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Vesijohdon rakentaminen Hartolan kuntaan 

 

Pyydämme Teiltä tarjouksia Terveystie – Keskustie vesijohdon rakentamiseen 

liitteenä olevan suunnitelman ja työselostuksen mukaisesti.  

 

Tarjouksen kohde Rakennetavan vesijohdon pituus on 290 metriä. Vesijohto rakennetaan halkai-

sijaltaan 90 mm muoviputkesta, materiaali PEH, paineluokka PN10. Putki tu-

lee liittää olemassa olevaan vesijohtoverkostoon.  

 

Urakan kohde on kokonaisuudessaan kuvattu liitteenä olevassa suunnitelmas-

sa. Painekokeet, huuhtelu, desinfiointi ja vesinäytteet tehdään suunnitelman 

mukaan. Vesinäytteiden kustannukset kuuluvat urakoijalle.  

  

 Kunta hankkii vesijohdon asentamista varten tarvittavat maanomistajien luvat 

ja huolehtii puuston poistamisesta alueelta. Kunta osoittaa poistettavien hu-

musmaiden, kantojen ja muiden vastaavien jätemaiden vastaanottopaikan 

omalta jätemaa-alueeltaan. Kunta ei laskuta jätemaiden vastaanotosta urakoi-

jaa.    

 

 Hankkeelle on saatu tilaajan toimesta tarvittavat viranomaisluvat 

 

Lisätietoja antaa Kai Virtanen 0447432248 (lomalla 16.8. saakka) tai Markku 

Tuukkanen 0447432240 (lomalla 25.8. saakka) tai Janne Myntti 0447432252. 

 

Tarjouksen sisältö 

Tarjouksessa tulee ilmetä 

1) resurssit ja resurssivaraukset 

2) hinta 

3) referenssit 

 

Henkilöresurssit 

Tarjouksessa pyydämme nimeämään seuraavat projektiin osallistuvat 

henkilöt sekä esittämään arvion ko. henkilöiden ajankäytöstä sekä henkilöille 

projektia varten tehtävät resurssivaraukset: 

- Työnjohto 

- Työntekijät 

- Vastuuhenkilö 

 

Tarjouksessa nimettyjä henkilöitä ei voi jälkeenpäin muuttaa ilman tilaajan 

kirjallista suostumusta. Tiedot tai alustava suunnitelma mahdollisesti 

tarvittavista alihankinnoista esitetään tarjouksessa. 

 

Tarjouksessa nimetyillä henkilöillä, jotka osallistuvat työn toteuttamiseen, 

on oltava voimassaoleva tieturva- ja vesityökortti. 
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Tarjouksessa ilmoitetaan tiedot niistä referenssikohteista, joihin tarjouksen 

antaja haluaa viitata. 

 

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain 5§ mukaiset selvitykset: 

 

a) selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 

sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin 

b) kaupparekisteriote 

c) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka 

selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat 

on tehty 

d) todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneiden eläkevakuutusmaksuja 

koskevat maksusopimukset on tehty 

 

Hinta  Tarjous pyydetään kiinteähintaisena, suunnitelman mukaisista töistä. 

Kaikki hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (ALV. 0 %). Hinnan tulee 

sisältää kaikki suunnitelman vaatimat kustannukset matka-, kopio- yms. 

kuluineen.  

 

Tarjousten vertailu Tilaaja valitsee tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman 

ratkaisun. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat 

seikat: 

 

1) projektihenkilöstön kokemus, koulutus ja resurssit sekä resurssivaraukset 

(painoarvo 30 %) 

2) hinta (painoarvo 70 %) 

 

Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tämän tarjouspyynnön mukainen tai jos tar-

jous saapuu tarjousten jättöajan jälkeen. Asiakas pidättää oikeuden hylätä 

kaikki tarjoukset.  

  

Aikataulu Työ tulee tehdä valmiiksi 13.11.2020 mennessä. Urakassa noudatetaan pie-

nurakkasopimusten mallipohjaa (RT 80265). Tarvittaessa voidaan sopia työn 

yhteydessä suoritettavaksi myös muita tarvittavia rakennustöitä. 

 

Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen 

 

Tarjoukset tulee toimittaa Hartolan kuntaan 31.8.2020 klo 12:00 mennessä  

 

Tarjous tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen  

tarjouskilpailu@hartola.fi  

 

Sähköpostin otsikkotietoon on laitettava merkintä: “TARJOUS, Terveystie-

Keskustie vesijohdon rakentaminen”.  
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Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 6 viikkoa tarjouksen viimeisestä jät-

tämispäivästä. 

 

Hankintapäätöksen aikataulu 

 

 Asia käsitellään Hartolan teknisessä lautakunnassa viikolla 37/38. Hankinta 

tulee kuntaa sitovaksi kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 

 

 

Hartolan kunta 

 

 

  Janne Myntti 

  tekninen johtaja 

 

 

 

Liitteet  

  Suunnitelma ja työselostus 17.12.2019 (Ramboll, viite 151002711) 

 

 

   


