TARJOUSPYYNTÖ KOMION ESTEETTÖMÄN REITIN MAANRAKENNUSURAKKA
Tarjouspyynnön kohde
Lopen kunnan liikuntatoimi pyytää tarjoustanne Esteettömän ulkoilureitin
maanrakennustyöstä Komion ulkoilureitille osoitteeseen Luutasuo 243, Loppi.
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaishinta alv 0 %. Tarjouksen lopullisessa hinnassa
tulee olla kaikki maanrakennusurakkaan liittyvät kulut yhteenlaskettuna ja toimituskulut
täytyy sisältyä lopulliseen tarjoukseen.
Tarjousta koskevat vaatimukset
Konetyössä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Työkoneen enimmäisleveys saa olla
enintään 1,5 metriä. Työkoneen on oltava tela-alustainen kaivinkone varusteltuna rototilt monitoimipäällä. Käytettävässä työkoneessa on oltava kumitelat. Työkone ei voi olla viittä
vuotta vanhempi kone. Urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan, että työkoneiden
hydrauliikka –öljyt ovat luontoystävällisiä. Urakoitsijan on esitettävä polttoaineiden
asianmukainen tankkaus- / säilytyspaikka. Ennen töiden aloitusta urakoitsijan on esitettävä
työsuunnitelma maanrakennustöistä.
Tarjouksen sisältö
Tarjouksessa tulee ilmetä maanrakennusurakan kokonaishintaurakka, alv 0 %, Komion
esteettömän reitin rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisesti. Tarjous tulee tarjota tarjouslomakkeella.
Kokonaishintatarjouksen tulee sisältää mm:







Raivaus-, kaivu- ja maa-aineen maisemointi sekä kuljetus urakka-alueella
Esteettömän luontopolun leventäminen 1,2 -1,3 metriä tarvittaessa
Esteettömän polun ja levähdyspaikkojen rakentaminen esteettömyyden kaltevuudet
huomioiden
Rakennettaville osuuksille suodatinkangas laatuvaatimus (N2)
Rumpujen asentaminen
Esteettömän parkkipaikan tasaaminen, reunojen tukeminen ja liikennemerkki tolpan
ja merkkien asennus

Tarjouksen liitteet
Tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen liitteenä.
- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakonperintälain mukaiseen
ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin.
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty
Toiminnan vastuuvakuutus
Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä
työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Työturvallisuus
Urakoitsija hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet,
vastaa työntekijöidensä vakuuttamisesta ja työturvallisuudesta.
Tilaajan hankinta
Tilaaja kilpailuttaa ja hankkii toimitettavan murskeen liite murske mukaisesti.
Hankintapäätös
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee
sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai
hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä,
että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintaan liittyvät kysymykset
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2021 klo 12.00
mennessä sähköpostiosoitteeseen satu.suomalainen@loppi.fi. Kysymyksiin vastataan
kunnan kotisivuilla http://www.loppi.fi.
Tarjousten jättäminen
Hankinnasta on ilmoitettu Claudia –hankintailmoitusjärjestelmässä ja Lopen kunnan
kotisivuilla internetissä. https://loppi.fi/sisaltoluokat/avoimet-hankinnat/
Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi ja tarjousasiakirjat on toimitettava suomen
kielellä.
Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköisenä sähköpostiosoitteeseen
lopen.kunta.@loppi.fi. Sähköpostin aihekenttään merkitään ”Tarjous Komion esteettömän
reitin maanrakennusurakka”. Viimeistään 5.5.2021 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen
saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla sitovana voimassa kunnes
sopimus on allekirjoitettu.
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta.

