URAKKATARJOUSPYYNTÖ

22.2.2017

Vetelin paloaseman peruskorjaus
Vetelin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kokonaishintatarjousta oheisen
tarjouskyselymateriaalin mukaisesta ilmastointi- ja automaatiourakasta. Urakan laajuus ja
suoritusvelvollisuudet on osoitettu liitteenä olevissa kaupallisissa asiakirjoissa
sekä teknisissä asiakirjoissa.

Tarjous
Urakka toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Tarjous on tehtävä liitteenä olevalle
tarjouslomakkeelle. Tarjoajan on täytettävä ko. lomake kaikilta osin, puutteellisesti täytetty
kaavake hylätään.

Maksuehdot
Maksukelpoinen lasku maksetaan toimittajalle 14 päivän kuluessa siitä kun tilaaja on
hyväksynyt erän laskutuskelpoiseksi. Laskutuksessa noudatetaan urakoitsijan laatimaa ja
tilaajan hyväksymää maksuerätaulukkoa.

Vakuutukset
Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko
rakennustyön osalta.
Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus joka kattaa tilaajalle ja/tai
kolmannelle osapuolelle aiheutuvat mahdolliset henkilö- tai esinevahingot.

Aikataulu
Urakka on oltava kokonaisuudessaan valmis ja luovutettuna tilaajalle viimeistään 30.9.2017.
Mikäli urakkasuoritus viivästyy mainitusta päivästä, noudatetaan YSE 1998 mukaisia
viivästyssakkoehtoja.

Vaaditut selvitykset
Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseen seuraavat selvitykset:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2. kaupparekisteriote;
3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on
tehty;
5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6. Tapaturmavakuutustodistus;
7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
Annetut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia, lisäksi tarjoajan on
varauduttava toimittamaan päivitetyt todistukset mikäli tilaajan päätöksentekoprosessi venyy.
Vetelin kunta ilmoittaa, että rakentamispalveluissa sovelletaan arvolisäverolain 8c §:n
käännettyä arvonlisäveroa.
Kohteen esittely
Tilaaja esittelee kohdetta 21.3.2017 klo. 12:00 alkaen osoitteessa:
Koulutie 33, 69700 Veteli.

Ilmoittautuminen esittelyyn sähköpostilla osoitteeseen
vetelin.kunta@veteli.fi
Viestin otsikoksi: ”Paloaseman peruskorjauksen esittely”
Esittelytilaisuudesta tehdään muistio joka jaetaan esittelytilaisuuteen osallistuneiden
tarjoajien kesken ja liitetään sopimusasiakirjoihin. Tilaaja edellyttää että urakasta
kiinnostuneet tarjoajat osallistuvat esittelytilaisuuteen.
Esittelytilaisuuteen osallistumatta jättäminen on peruste tarjouksen hylkäämiselle.

Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää viimeistään 7.4.2017 klo. 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
vetelin.kunta@veteli.fi
Viestin otsikoksi: ”urakan nimi / Paloaseman peruskorjaus”
(esim. Sähköurakkatarjous / Paloaseman peruskorjaus)

Tarjousten voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk yli jättöajan, eli 7.7.2017 saakka.

Tarjousten avaus
Tarjoukset avataan Vetelin kunnantalolla suljetussa tilaisuudessa.

Valintaperusteet
Tarjouksista valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki
tarjoukset.

Valinnasta ilmoittaminen
Urakoitsijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse kaikkien tarjouksen jättäneiden kesken.

Lisätiedot
Mahdolliset kysymykset ja tarjouskyselyyn liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään
viimeistään 30.3.2017 mennessä osoitteeseen:
vetelin.kunta@veteli.fi
Viestin otsikoksi: ”Paloaseman peruskorjaus”
Tilaaja vastaa kyselyihin sähköpostitse mahdollisimman nopeasti.

Liitteet
Kaupalliset asiakirjat:
1.
2.
3.
4.
5.

Urakkaohjelma
Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjousten antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
Urakkarajaliite
Turvallisuusasiakirja
Urakkatarjouslomake

Tekniset asiakirjat:
1. Urakkalaskenta-asiakirjat/ arkkitehtisuunnitelmat ark. piirustusluettelo 10.2.2017
mukaisesti.
2. Urakkalaskenta-asiakirjat/ LVIA-suunnitelmat LVIA piirustusluettelon 10.2.2017 mukaisesti
3. Urakkalaskenta-asiakirjat/ Sähkösuunnitelmat SÄH piirustusluettelon 10.2.2017 mukaisesti
4. Asbestikartoitus 21.2.2017

