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Koulukadun jatke - kunnallistekniikan rakentaminen  
 

 Tarjouspyynnön kohde 
 

 Harjavallan kaupunki, tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta otsikossa 

mainitun työn suorittamisesta. Tarjouspyyntö koskee urakka-alueen vesi-

huollon, kadunrakennuksen ja valaistuksen rakentamista urakka-asiakir-

joissa ja urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. 

 

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sen tulee sisältää kaikki työt ja ra-

kennusmateriaalit (tämän tarjouspyynnön ja siihen liittyvien asiakirjojen 

mukaiset työt). Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa, tarjous tulee an-

taa suunnitelmapiirustusten ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Li-

säksi tarjoajan tulee ilmoittaa lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat anne-

tulla yksikköhintalomakkeella. 

 

Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittama päätoteuttajana / pääurakoit-

sijana 

 

Ennen lisä- ja/tai muutostöiden tekemistä tulee työstä sopia tilaajan val-

vojan kanssa. 

 

Tarjous tulee antaa liitteenä olevien Pöyry Finland Oy:n ja Lammasten 

Energia Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti. Osatarjouksia ei oteta 

huomioon. Urakkarajat ilmenevät suunnitelmista. 

 

Suunnitelma-asiakirjoista poiketen, työselityksen kohta 18330 loppu-

täytöt liikennealueilla (kadut, liittyvien kiinteistöjen liittymät, kevyen lii-

kenteen väylät ja piha-alue) lopputäyttö voidaan tehdä kaivumailla, mikäli 

ne täyttävät kohteen vaatimukset. Mikäli maaperäolosuhteista johtuen 

lopputäyttö joudutaan tekemään em. kohteessa jakavan kerroksen materi-

aalilla, tehdään tämä yksikköhinnoin. Edelleen katuvalaistuksesta raken-

netaan ainoastaan kaapelointi ja valaisintolppien jalustat tarvikkeineen ja 

asennustöineen. 

 

Rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi tarjouksen tultua hyväksy-

tyksi ja päätöksen tultua lainvoimaiseksi.  

 

Tilaaja ei maksa korvausta urakkatarjouksen tekemisestä. 
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Rakennusaikaa kohteella on 1.10.2021 saakka.  

 

 

Hankintamuoto 
 

Hankinnassa noudatetaan kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan 

kyseessä ollessa, lakia julkisista hankinnoista. 

 

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä.  

 

Tarjousten käsittely 
 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

 

 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

 Tarjousten hintojen vertailu 

 

  Tarjouksen valintaperusteena on halvin kokonaishinta. 

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 6 luvun mukaisesti 

sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, talou-

dellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on lai-

minlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Edel-

lytykset arvioidaan liitteen 1 mukaisesti. 

 

Tarjous tulee laatia suomenkielellä. 

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainit-

tuja vaatimuksia. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä 

ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä 

muodossa. 

 

Henkilöstö ja alihankinnat 
 

Urakoitsijan on käytettävä työssään ammattitaitoista henkilöstöä. Käytet-

tävät aliurakoitsijat hyväksyy tilaaja. Urakoitsija vastaa alihankintatyöstä 

kuin omastaan. 

 

Tarjoajan oma osuus tehtävästä työstä on oltava vähintään 30 %. 
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Maksuehdot 
 

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tilaaja kuuluu käännetyn arvon-

lisäveron piiriin arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesti. 

 

 

Tilaaja maksaa urakkahinnan sopimuksessa määritellyn maksupostitaulu-

kon mukaan. 

 

Tarjouksen jättäminen ja tarjousten avaus 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat tulee pyytää sähköpostitse osoitteesta 

tarjous@harjavalta.fi ja ne lähetetään tilaajalle sähköisesti kolmen 

työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

 

 

Sitova tarjous on toimitettava viimeistään 3.5.2021 klo 10.30 mennessä 

sähköisesti osoitteeseen: tarjous@harjavalta.fi.  

 

Merkitse sähköpostin osoitekenttään ”Urakkatarjous, Koulukatu”. Tar-

jous voidaan antaa mukana seuraavalla urakkatarjouslomakkeella. 

 

Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon eikä niitä käsi-

tellä. 

 

Sähköpostiin saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asia-

papereita.  

 

Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tä-

män varahenkilön puhelin ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. 

 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja tar-

vittaessa kaikkien tarjousten hylkäämiseen. 

 

Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuu-

desta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan 

erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla 

tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouk-

sen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. 

 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-

neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tai kuitenkin vähintään 

kolme (3) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättö-

päivästä lukien. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti tarjouksen 

jättäneille. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi vasta, kun se on allekir-

joitettu. 

mailto:tarjous@harjavalta.fi
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Lisätiedot ja allekirjoitus 
 

Lisätietokysymykset tulee osoittaa sähköpostilla 26.4.2021 klo 9.00 men-

nessä osoitteeseen tarjous@harjavalta.fi. Vastaukset esitettyihin kysy-

myksiin lähetetään kaikille tarjouspyynnön pyytäneille viimeistään 

27.4.2020 klo 16.00 mennessä. 

 

 

 

Petri Katajisto  

tekninen johtaja   

 

 

Liitteet Urakkatarjouslomake 

  Asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat  

  Valaistussuunnitelma, valaisinluettelo ja katuvalaistuksen työseloste 
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Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus 

 

Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset 

 

 Edellytämme sekä tarjoajan, että hänen mahdollisten alihankkijoidensa 

täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä 

alla kuvatut dokumentit. 

 

 Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat asiakirjat: 

 

 selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 

2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama 

selvitys verovelan määrästä ja siitä, että verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma on tehty 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain 

(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-

rekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon-

lisäverovelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläke-

vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräänty-

neitä eläkevakuusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

 Y-tunnus 

 selvitys käytettävästä henkilöstöstä 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskei-

sistä työehdoista 

 todistus vakuutusyhtiöltä voimassa olevasta tapaturmavakuutuk-

sesta työntekijöille 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsi-

jan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopi-

muksen allekirjoittamista voimassa olevat vastaavat selvitykset. 

 

Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työ-

suhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräys-

ten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. 
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Tarjouksen edellytykset 
 

 Palveluntarjoajalla tulee olla käytettävissään palvelun tarjoamiseen sovel-

tuvat koneet ja laitteet. 

  

 

Toiminnasta vastaavalla henkilöllä (joka on vastuussa työstä sopimuksen 

kohteessa) tulee olla riittävä alalle soveltuva koulutus tai kokemusta esi-

miestehtävistä. 

 

 Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta 

sekä niissä mainittuja vaatimuksia. 

 

 Edellytämme, että urakkatyö suoritetaan ”normaalin työajan” puitteissa 

ma – pe klo 7.00 – 16.00. 

 

 Urakoitsijan edellytetään tutustuvan rakennuskohteeseen ennen tarjouk-

sen jättämistä. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 


