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TALVIHOITOTARJOUSPYYNTÖ 2020-2023
Vetelin tekninen lautakunta pyytää talvihoidolle tarjouspyyntöjä sopimuskaudelle 1.11.2020– 30.4.2023
liitteessä 1 oleville aurauspiireille.
Maksuperusteena on tuntihinta (alv 0 %). Tuntihinnan on käsitettävä kaikki kulut sisältäen päivystyksen.
Suoritetut työt laskutetaan kuukauden jaksoissa tilaajan hyväksymiä tuntitositteita vastaan.
Tarjouksen on oltava voimassa 31.10.2020 asti. Talvihoidosta laaditaan sopimus. Tarjouksen hinnat
sidotaan sopimuksessa maanrakennuskustannusindeksin teiden ylläpitoindeksiin, 2015 = 100.
Perusindeksi on toukokuu 2020 = 101,5. Indeksin mukainen tuntihinnan muutos tarkistetaan
vuosittain toukokuun maanrakennuskustannusindeksin teiden ylläpitoindeksin muutoksen
mukaisesti.
KALUSTO
Työkoneen tulee olla kuntonsa sekä varusteidensa puolesta työhön alkaessaan siinä kunnossa, että se
täyttää kaikki vaatimukset käytettävyyden, tehon ja työturvallisuuden sekä lainsäädännön osalta.
Yksityistiet on aurattava alueauralla tai vastaavalla, perälevyjä eikä kärkiauraa ei hyväksytä. Liittymäteitä
sekä pihoja voi myös puhdistaa lingolla.

KULJETTAJA
Koneen kuljettajilla tulee olla alan ammattitutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot sekä hyväksytysti
suoritettu tietöiden turvallisuutta koskeva ”Tieturva 1”-kurssi, josta on pyydettäessä esitettävä
voimassa oleva todistus. (maksuton verkkokoulutus)
Tarjouksessa on ilmoitettava jokaiselle työkoneelle oma pätevä kuljettaja.
TALVIHOIDETTAVAT ALUEET
Talvihoidettava alueet on esitetty liitteessä 1.
Tarkemmat reitit ja aurattavat liittymät/pihat katsotaan sopimuksen tehneen urakoitsijan kanssa
em. mainittujen kriteerien perusteella vuosittain tai tilanteen muuttuessa. Talvihoidon piirissä
olevien kohteiden määrä voi muuttua sopimuskaudella.

Auraustarpeen tullessa auraajan on järjestettävä omat työnsä ja resurssinsa siten, että auraus
tulee hoidettua. Kunnan aikaisemmin ja myös tulevalla sopimuskaudella käyttämä
lumenaurauksen lähtökynnys on selvitetty liitteessä 2
SEURANTA

Tilaaja voi tarvittaessa asentaa työkoneisiin GPS-seurantalaitteen, jonka tilaaja asentaa
kustannuksellaan valitun urakoisijan koneisiin. Laitteen käyttö opastetaan ennen töiden
aloittamista.
Mikäli GPS-seurantalaitteita ei käytetä, on urakoitsija velvollinen pitämään tilaajan erikseen
määrittelemällä tavalla ajopäiväkirjaa.

VAADITUT SELVITYKSET SEKÄ KELPOISUUSVAATIMUKSET
Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset yhteiskunnallisten velvoitteiden
suorittamisesta:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat
tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen
antama selvitys verovelan määrästä;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus
on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Tilaajalla on myös oikeus
pyytää em. selvityksiä kesken sopimuskauden sekä hylätä mahdollinen palveluntuottaja, joka ei
ole toimittanut asianmukaisia selvityksiä tai osoittanut puutteita yhteiskunnallisten velvoitteiden
hoitamisessa.
Mikäli tarjous on puutteellinen, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous.
LISÄTIETOJA
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset sekä jakaa työ osiin niin
halutessaan.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tero Uusitalo tai kiinteistöpäällikkö Jussi Mikkola
TARJOUSTEN LAADINTA JA VERTAILUPISTEET
Tarjous liitteineen on toimitettava Vetelin kunnan tekniselle toimistolle keskiviikkona 7.10.2020
klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kivihyypäntie 1 69700 Veteli tai
sähköpostitse tarjoukset@veteli.fi
Tarjoukset asetetaan vertailussa hintaperusteiseen valintajärjestykseen reiteittäin. Tarjoaja voi
tarjota yhtä tai useampia reittejä tai osakokonaisuuksia.
Edullisimman vertailuhinnan antanut tarjoaja voittaa reitin kilpailutuksen.
Vertailuhintana on tuntihinta (alv 0 %).
Tuntihintaan on sisällytettävä kaikki palveluntarjoajan kulut sisältäen myös päivystyksen.
Kuoreen tai sähköpostiin merkintä:
”Yksityisteiden talvihoitotarjous 2020-2023”
Liitteet:
LIITE 1. Ohjeelliset aurauspiirit
LIITE 2. Talvihoitokriteerit
LIITE 3. Työkoneen auraustarjouslomake

