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TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINEKSISTA 

  

Vetelin kunnan tekninen toimi  pyytää tarjouksia maa-aineksista sopimuskaudelle 

1.10.2021 – 31.12.2022. 

 

Hankintamenettely. Hankintamenettely on avoin. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen 

 

Hankinnan kohde: Vetelin kunnan tekninen toimi hankkii sopimuskaudella maa- ja sora 

aineksia puitejärjestelyin pääosin maa- ja vesirakentamisen 

kunnossapito- ja uudistusrakennustöihin sekä talorakennuksen 

maatöihin. 

Suuremmissa uudisrakennuskohteissa materiaaleista voidaan pyytää 

erilliset tarjoukset, mikäli sen arvioidaan olevan kokonaistaloudellisesti 

edullisempaa. 

 

Puitejärjestely: Puitejärjestelyyn valitaan tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti 

edullisimmat toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset. 

Laadittavien sopimusten liitteiden etusijajärjestys on: 

1. tämä tarjouspyyntö 

2. tarjous liitteineen 

 Vetelin kunnan tekninen toimi  pidättää oikeuden määritellä valittavien 

toimittajien lukumäärän. 

Vetelin kuntakonsernin yhtiöt ovat oikeutettuja hankkimaan maa-

aineksia tämän puitejärjestelyn mukaisesti. 

 

Valintaperusteet:  Puitejärjestelyyn valitaan maa-ainestoimittajat toimitusjärjestykseen. 

Toimitusjärjestys määräytyy tarjottujen maa-ainesten hintojen 

edullisuuden mukaisesti.  

 

Toimitusehdot: Kunta edellyttää että, tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilatun materiaalin 

viimeistään toisena arkipäivänä tilauspäivästä (tilaus tehty klo 15.00 

mennessä). Toimitetusta materiaalista esitettävä selkeä vaakatosite, josta 

ilmenee yksilöidyt tiedot toimitetusta materiaalierästä. Tilaajan 

edustajan on heti työmaalla todennettava toimitus vastaanotetuksi. Tai 

sovitaan materiaalin vastanotto menettelystä ja laskutusjaksoista 

tapauskohtaisesti projekteittain.  

 

Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän 

tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. 

 

Muut ehdot:   Ajoneuvon kuljettajan on käytettävä työtä suorittaessaan turvaliiviä tai 

puseroa. Ajoneuvojen tulee olla varustettuja peruutusäänihälyttimillä ja 

kattovilkuilla. Laatu Toimitettavien materiaalien on oltava julkaisun 

Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02 mukaisia.  

 



    Tekninen toimisto 
 
        

 

    20.8.2021 
Hinta  Tarjottavien maa-ainesten hinnat tulee ilmoittaa liitteenä (liite 1) 

olevassa taulukossa euroa/tonni  

Hinnat on eriteltävä seuraavasti: 

• hinnat toimittajan varastolla/montulla (kuormattuna),  

• hintoihin lisätään kuormauspaikan ja toimituspaikan välinen kustannus 

jätetyn tarjouksen mukaisesti (€/tonni) kuljetusmatka on ajettu matka 

/2).. Kuormauspaikka /osoite merkittävä tarjouslomakkeeseen.  

 Maksuehto 14 päivää/netto.  

 

Tarjouksen liitteet Tarjoajan tulee olla lainsäädännön mukaisesti rekisteröity 

kaupparekisteriin (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). 

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisävero 

velvollisten rekisteriin. 

Tarjoukseen tulee liittää tarjoukseensa todistus verojen maksamisesta tai 

verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma on tehty sekä ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden 

täyttämisestä. 

Todistukset ei saa olla kahta (3) kuukautta vanhempia. 

Puitejärjestelyyn valitun tarjoajan tulee esittää ko. todistukset 

viimeistään ennen sopimuksen allekirjoitusta. 

 

Asiakirjojen julkisuus  Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella 

tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on 

pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. 

Mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä erilliselle 

liitteelle. Hinta ei ole liikesalaisuus. 

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjoukset, joiden tulee olla 

voimassa 15.10.2021 saakka, tulee toimittaa 

suljetussa kirjekuoressa, osoitteeseen:  

Vetelin kunta / Tekninen toimisto 

Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli 

tai  

tarjoukset@veteli.fi 

 

Kuoreen merkintä : ”MAA-AINEKSET 2021-2022” 

Tarjousten on oltava perillä viimeistään 13.9.2021 kello 14.00. 

Myöhästyneet tarjoukset tullaan hylkäämään. 

Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen tekninen toimisto 

avaa saapuneet tarjoukset ja laatii avauspöytäkirjan. 

Tekninen toimisto suorittaa tarjousten vertailun ja tekninen lautakunta 

tekee hankintaa koskevan päätöksen. 

 

LIITTEET: Liite 1: Maa-ainestarjouslomake  

 

Lisätietoja: Tero Uusitalo 050-5790180, Jussi Mikkola 050-5790190  

 

_________________________ 

Tero Uusitalo tek.johtaja 
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