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TARJOUSPYYNTÖ 
 
 
 Kuhmon kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue 

pyytää tarjoustanne urheilukentän nurmipinnoitteen ja kasvualustan poistamisesta, 
niiden poiskuljetuksista maankaatopaikalle ja kompostointilaitokselle Jaurakkoon ja 
niiden läjittämisestä. 
 
Työ toteutetaan pääsääntöisesti syys-lokakuun aikana tilaajan ilmoittamana 
ajankohtana. Poistettava nurmipinnoitteen määrä on 1100 m3itd ja kasvualustan määrä 
on n. 3000 m3itd. Poistettavan nurmipinnoitteen paksuus on n. 8 cm ja kasvualustan 
paksuus on n. 22 cm ja pinta-ala 8565 m2. Nurmipinnoite ajetaan maankaatopaikalle ja 
kasvualusta kompostointilaitokselle. 
 
Tarjous pyydetään laatimaan liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle siten, että siitä 
ilmenee kiinteä yksikköhinta koko työlle eli kaivulle, lastaukselle, kuljetukselle 
rakennuskohteelta läjitysalueelle ja läjitysalueen hoidolle. Tarjouslomakkeessa 
ilmoitetut nurmipinnoitteen ja  kasvualustan määrät ovat likimääräisiä ja ilmoittavat 
suuruusluokan. Todellinen määrä mitataan ajetuista kuutioista. Tarjoushinnan tulee 
sisältää myös urheilukentän juoksuradan pinnoitteen suojaaminen ajoväylän kohdalla. 
Suojaustapa pitää hyväksyttää tilaajalla. 
 
Hinta tulee antaa arvonlisäverottomana (ALV = 0).  
  
Kuhmon kaupunki on selvittänyt oman asemansa ja on arvonlisäverolain 8c §:n 
(686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava 
elinkeinoharjoittaja, jolle tapahtuvaa arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan käännettyä 
verovelvollisuutta.  
Käännetyn verovelvollisuuden johdosta Kuhmon kaupunki on em. 
rakentamispalveluostoista  arvonlisäverovelvollinen palvelujen ostaja eikä Kuhmon 
kaupungille tehtäviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä 
arvonlisäveroa. 
 
Tarjous tullakseen käsitellyksi on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella 
Kuhmon kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, PL 15, 88901 KUHMO 
viimeistään 10.8.2018 klo 12.00 mennessä. Kirjekuori tulee varustaa merkinnällä 
”Kasvualustan poisto”. Lisäksi käy pienhankintaohjelma Cloudian kautta tehty tarjous 
tai sähköpostilla osoitteeseen hankinnat@kuhmo.fi . Viimeisessä vaihtoehdossa tulee 
sähköpostin aiheesta jo selvitä mitä hankintaa tehty tarjous koskee.      
 



Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden tehtyjen tarjousten vapaaseen 
vertailuun ja painavien syiden niin vaatiessa oikeuden olla hyväksymättä yhtään 
annetuista tarjouksista.  
 
Annettavien tarjousten käsiteltäväksi tulemisen edellytyksenä on lisäksi se, että 
tarjouksen tekijä on liittänyt tarjoukseen tilaajavastuuraportin tai seuraavat asiakirjat: 
 
- Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 
- Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 
- Todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, 
että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset 
on tehty. 
 
Tarkempia tietoja asiasta antaa 3.8.2018 klo 12 asti kunnallistekninen rakennusmestari 
Tero Uhlbäck, puh. 0447255263. 
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Jari Juntunen 
tekninen johtaja 


