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URAKKATARJOUSPYYNTÖ

VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNNAN
VESIHUOLTOVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN
Tarjouspyynnön kohde

Vuolenkosken vesiosuuskunta pyytää Teiltä tarjousta osuuskunnan
jätevesiviemäriverkoston
rakentamisesta
ja
vesijohtoverkoston
täydennysrakentamisesta
kokonaishintaurakkana
seuraavien
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:
Tarjouspyyntöasiakirjat

- tämä tarjouspyyntökirje
- urakkaohjelma
- suunnitelma- asiakirjat luettelon mukaisesti
Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 5.1 mainittuihin asiakirjoihin.
Tarjouksen jättäminen

Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna
merkinnällä "Urakkatarjous, Vuolenkosken vesiosuuskunnan
verkostojen rakennushanke".
Tarjous on toimitettava 15.4.2014 klo 12.00 mennessä osoitteella:
Vuolenkosken vesiosuuskunta
Jukka Kemppinen
Vuolenkoskentie 1442
19160 Huutotöyry
Lisätiedot

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antavat:
- osuuskunnan edustaja Jukka Kemppinen puh. 040-5927 298
sähköposti: jukka.kemppinen@vuolenkoski.fi
- suunnitteluinsinööri Janne Korhonen, Maveplan Oy, puh. 045-6578 614
sähköposti: janne.korhonen@maveplan.fi
Lisätietokyselyt tulee toimittaa sähköpostilla 3.4.2014 klo 15.00
mennessä. Osoitteella jukka.kemppinen@vuolenkoski.fi Vastaukset
kysymyksiin julkaistaan kuten muutkin urakka- asiakirjat. Vain tilaajan
kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.
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Rakennuskohteeseen voi käydä tutustumassa tarjousaikana. Käynnistä
tulee sopia Jukka Kemppisen (p. 040-5927 298) kanssa.
Tarjouksen antaminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla
ja/tai nimikirjoituksilla.
Tarjouksen lisäksi on täytettävä liitteenä oleva yksikköhintaluettelo lisä- ja
muutostöiden hinnoittelua varten.
Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (tai RALA ry:n
pätevyystodistus):
-

verovelkatodistus
ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
yrityksen Suomessa toteutettujen hankkeiden referenssiluettelo
henkilökunnan Suomessa toteutettujen töiden referenssiluettelo
kuvaus työmaalle esitettävästä kalustosta
tarvittavat pätevyystodistukset
asennettavista jätevedenpumppaamoista toimittajan referenssit
toimitetuista pumppaamoista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Tarkempi kuvaus
liitteistä urakkaohjelmassa. Lisäksi urakoitsijan on vaadittaessa toimitettava
tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vastaavat
selvitykset.
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa.
Tarjouksen voimassaolo

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun
määräajan yli.
Tarjousten arvosteluperusteet

Tilaaja varaa oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun. Tilaaja voi valita
muunkin kuin halvimman tarjouksen tai hylätä kaikki tehdyt tarjoukset.
Kokonaistaloudellisesti edullisinta valittaessa vertailussa käytetään

Vuolenkosken vesiosuuskunta

URAKKATARJOUSPYYNTÖ
seuraavia painotuksia;
hinta 60 %
yrityksen referenssit Suomessa 15 %
henkilöstön referenssit Suomessa 15%
kalusto 10 %

Vuolenkoskella 24.3.2014

_JUKKA KEMPPINEN______
Jukka Kemppinen
Vuolenkosken vesiosuuskunta

Liitteet:

* tarjouspyyntöasiakirjat
* tarjouslomake
* muutostöiden yksikköhintaluettelo
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