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TARJOUSPYYNTÖ 366345

Karstulan Kimingin tievalojen saneeraus

1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö
Karstulan kunta
9094917-1
Tekninen palvelukeskus
Jorma Haataja ja Ville Jäntti
Virastotie 4
43500 Karstula
Suomi
puh. +358 444596626
jorma.haataja@karstula.fi
www.karstula.fi

2. Hankinnan perustiedot
Hankinnan nimi
Karstulan Kimingin tievalojen saneeraus

Hankinnan tunniste
366345

Hankinnan kuvaus
Rakennetaan/saneerataan Karstulan kunnan Kiminkin katuvalot tarjouspyyntöaineiston 
mukaisesti valmiiksi saakka.

Urakkasuorituksen voi aloittaa, kun hankinta on saanut lainvoiman (arviolta 28.10.2021). 
Urakan on oltava valmis 29.12.2021.

Lisätietokysymykset vain pienhankinta- ja/tai tarjouspalvelun kautta.

Yhteyshenkilöt:
yhdyskuntateknikko Jorma Haataja (jorma.haataja@karstula.fi, p. 044 459 6626) ja 
kiinteistöinsinööri Ville Jäntti (ville.jantti@karstula.fi, p. 044 459 6625).

Hankintalaji

Rakennusurakka

Hankintamenettely

Avoin menettely

Toimialan tarkennus vahtipalveluun

Rakentaminen

06.10.2021 klo 12:00

Lisätietokysymysten määräaika

Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.10.2021 klo 12:00
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3. Hankinnan kohde

Karstulan tievalot. Kiminki katuvalaistus

Hankittava määrä: 1 Kokonaisurakka asennettuna € / Kokonaisurakka 
asennettuna

Kohteet

Tarjouksen valintaperuste
valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta)

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Lisätiedot

Hankinta sisältää kohdan 1. Kiminkin katuvalaistuksen osalta kaikki työvaiheet, materiaalit 
ja tarvikkeet "avaimet käteen" -periaatteella sähköselostuksen ja piirustusten mukaan.

Urakkasuorituksen voi aloittaa, kun hankinta on saanut lainvoiman (arviolta 28.10.2021). 
Urakan on oltava valmis 29.12.2021.

Kaikille valaisinluettelon mukaisille positioiduille tuoteriveille annetaan lisäksi yksikköhinta, 
jota käytetään sellaisenaan sekä veloitus- että hyvityshintana lopullisen määrän 
tarkentuessa työn aikana. Yksikköhinnat sisältävät tarvittavat tarvikkeet ja työt. Optiona 
pyydetylle vanhanlinjan purulle tarvitaan lisäksi yksikkö hinnat.

Lisäksi annetaan optiona tuntihinnat seuraavista töistä:

- sähköasentaja ja
- kaivinkone.

Kaikki hinnat annetaan alv 0 %.

Laskutus sähköisesti Karstulan kunnan laskutusohjeen mukaisesti maksuerätaulukon 
perusteella työvaiheiden toteuduttua.

Karstulan kunnan tilaamissa rakentamispalveluiden hankinnoissa on sovellettu käänteistä 
arvonlisäverovelvollisuutta 1.4.2011 alkaen. 

Rakennustöissä käytettävien tarvikkeiden tulee tulee olla CE-merkittyjä 1.7.2013 lähtien. 
Urakoitsijan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on omaisuuksiltaan 
sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa.

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

11.01.2022

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

Aikavyöhyke on Suomen aika
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5. Tarjousliitteet

Kaupparekisteriote (Pakollinen)

Todistus maksetuista veroista (Pakollinen)

Eläkevakuutustiedot (Pakollinen)

Sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot (Pakollinen)

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (Pakollinen)

Tarjoajan referenssit vastaavista kohteista viimeisten viiden vuoden ajalta (Pakollinen)

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana.

Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä 
laskettuna.

Mikäli asiakirjojen tai Tilaajavastuu -palvelun perusteella tarjoaja ei täytä ilmoitettuja 
kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjoaja pois tarjousvertailusta.

Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan pois 
tarjouskilpailusta.

Tarjous ja sen liitteet, kuten todistukset, on toimitettava suomen kielellä.

Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

Liitteisiin liittyvää lisätietoa

Pyydettävät liitteet

6. Yleiset kriteerit

Tarjoajalla (urakoitsijalla) tulee olla työkokemusta vastaavien urakoiden suorituksesta vähintään 
viiden vuoden ajalta.

kyllä/ei "Kyllä" 
vaaditaan

Työkokemus/referenssit teksti Syöttö 
vaaditaan

4. Liitteet ja linkit

21402.1 Karstulan tievalot Kiminginkatuvalot_sahkotyoselostus uusi versio 22.9.2021.pdf

21402.1_linjakaavio.pdf

21402.1_S0001-001_Piirustusluettelo.pdf

21402.1_S2500-001_Valaisinluettelo.pdf

21402.1-S0100-001_Ryhmityspiirustus_VARI.pdf

21402.1-S2229-001_MK Pääkaavio.pdf

21402.1-S2500-001_Valaisinluettelo.pdf

21402.1-S0100-001_Ryhmityspiirustus.pdf

Liitetiedostot
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