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Tarjouspyynnön kohde 

Kuhmon kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue  pyytää tarjousta Kuhmon 

kaupungin katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta 

kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 

Tarjouspyyntöasiakirjat 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: 

-  tämä tarjouspyyntökirje 17.07.2017 

-  urakkaohjelma 17.07.2017 

-  karttapiirustukset ja kohdeluettelot 

-  kokonaisedullisuuden vertailulomake 

Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 5.1 mainittuihin 

asiakirjoihin. 

Tarjouksen jättäminen 

Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnäl- 

lä "Katujen talvikunnossapitourakka 2017, Urakkatarjous". 

Tarjous on toimitettava 24.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella 

Kuhmon kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, PL 15, 88901 KUHMO.  

Aikavyöhyke on Suomen aikavyöhyke. 

Lisätiedot 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antavat tarjouksen 

pyytäjien lisäksi kunnallistekninen rakennusmestari Tero Uhlbäck (puh. 

0447255263). Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi. 

Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Lisätiedot 

toimitetaan kaikille tarjouspyynnön saaneille. 

Tarjouksen antaminen 

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouspyynnössä esitetyn sisältöisenä 

käyttäen tarjouspyynnön liitteinä olevia lomakkeita. Urakoitsijan tarjouksen tulee 

muodostua laatutarjouksesta ja hintatarjouksesta. Hintatarjous annetaan 

kokonaisurakkahintana talvikaudelta 2017-2018. 

Laatutarjous annetaan tarjouspyynnön mukaisella laatutarjouslomakkeella. 

Laatutarjouslomake on tilaajan tekemä laatusuunnitelmamalli, jonka sisällön 

mukaisesti urakoitsija täydentäen esittää, kuinka tulee täyttämään urakkaan 

sisältyvät tehtävät ja velvoitteensa.  

Tilaaja voi tarvittaessa pyytää urakoitsijaa selventämään laatusuunnitelmaansa 

tarjousten käsittelyaikana tarjousvertailun yhteismitallisuuden varmistamiseksi. 

Laatusuunnitelma on urakoitsijan tarjouksen osana yhtä sitova kuin hintatarjous. 
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Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua alueurakan kohteisiin 

paikan päällä ja vahvistettava tutustuminen alueeseen tarjouslomakkeella. 

 

Hintatarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.  

 

Tarjous tulee toimittaa kahdessa erillisessä kirjekuoressa seuraavasti: 

Hintatarjouslomakkeet suljetaan erilliseen hintakuoreen, joka suljetaan edelleen 

tarjouskuoreen yhdessä laatutarjouslomakkeen ja sen liitteiden kanssa. Hintakuori 

on varustettava merkinnällä "Katujen talvikunnossapitourakka 2017, 

Hintatarjous” ja koko muu tarjouskuori merkinnällä "Katujen 

talvikunnossapitourakka 2017, Urakkatarjous”. Tarjouskuoressa tulee olla 

näkyvillä tarjoajan nimi. 

 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasia- 

kirjasta ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa. 

 
ESPD-lomakkeen vaatimukset 

 

Tarjoajan on tarjousta tehdessään vastattava ESPD-lomakkeessa (=yhteinen 

eurooppalainen hankinta-asiakirja) tilaajan esittämiin vaatimuksiin, jossa tarjoaja 

vakuuttaa, että sen soveltuvuus täyttyy. Lomakkeen täyttäminen on pakollinen. 

 
Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten 

toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, 

että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa 

pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. 

 
Vaihtoehtoiset tarjoukset 

 

 Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 

Tarjouksen voimassaolo 

 
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, 

kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 

 
Urakoitsijan valinta  

 

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin valintaperusteena hinta-

laatusuhde. Kokonaistaloudellisuus määritellään liitteenä olevan 

arviointilomakkeen periaatteiden mukaisesti. Hinta-laatuarvioinnissa hinnan osuus 

on 60 % ja laadun 40 %. 

 

Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden, painavien syiden niin vaatiessa, 

olla hyväksymättä yhtään annetuista tarjouksista.  
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 Kuhmossa 17.7.2017 

 

 

 

 Jari Juntunen   

 Tekninen johtaja  

 puh. +358447255254   

 

  

 

     

 Liite:  tarjouspyyntöasiakirjat 

  toiminta- ja laatusuunnitelma  

   tarjouslomake     


