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Vastaanottaja
Perustuksien kuivatuksen tarjoajat.

tarkistettu, muuttamaton,
2. painos, syyskuu 2016

URAKKATARJOUSPYYNTÖ
Hanke Nro
Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.
Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun
ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.
Kiinteistö Oy Vetelinraitti,
Rakennuttaja tai tilaaja
Toimitusjohtaja Katja Palosaari 050 5790183
(tiedot myös yhteyshenkilöstä)
Rakennuskohde

Siltalantie 2 nimisen taloyhtiön rivitalot, jossa yhteensä 3
rivitaloa ja 12 asuinhuoneistoa.

Urakan sisältö

Kolmen rivitalon perustuksien kuivatukset työsuoritteineen ja
materiaaleineen: salaojat, Fuktisol/Isodrän-levyt, sadevesiputket
(kattovedet), rännikaivot, perusvesikaivot, uudet puurakenteiset
väliaidat, sokkelivierustojen kaatokorjaukset, rappujen uusimiset,
pihalaatoitusten uusimiset, uudet puurakenteiset terassit,
rikkoutuvien nurmialueiden ja sora-alueiden korjaukset, sekä
purettavien rakennusosien ja maa-aineksien lainmukainen
käsittely/kierrätys/hävitys. Olevien lämpökanaalien, vesijohtojen,
viemärilinjojen, sähköjohtojen ym. johtolinjojen selonotto ennen
jokaista työvaihetta. Urakoitsija vastaa rikkoutuvista rakenteista.

Tarjoushintaa koskevat
vaatimukset
(erittelyt, yksikköhinnat)

Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat on ilmoitettava
tarjouslomakkeella.

Tarjous jätetään viimeistään Maanantaina 21.9.2020 klo 16.00.
Tarjous toimitetaan
osoitteeseen

Liitteenä oleva tarjouslomake toimitetaan liitetiedostona
sähköpostiosoitteeseen: tarjoukset@veteli.fi

Kuoreen merkintä

Sähköpostin otsikkokenttään teksti: Perustuksien kuivatus,
Siltalantie 2, 3 rivitaloa.

Tarjouksen voimassaoloaika 3kk tarjouksen viimeisestä jättöhetkestä alkaen.
Tarjousten avaaminen

Tarjoukset/sähköpostit avataan tarjousten jättöajan päättymisen
jälkeen. Jokaisen sähköpostin avaamisen ajankohdasta jää tieto
palvelimelle. Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä tilaisuudessa.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset on osoitettava sähköpostitse 13.9 12.00
mennessä : katja.palosaari@veteli.fi.
Kohteisiin tutustuminen omatoimisesti.
Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset mikäli
budjettihinta ylittyy selkeästi.
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Paikka ja aika

Urakoitsija toimittaa tarjouksen yhteydessä tilaajavastuu-raportin,
tai vaihtoehtoisesti urakoitsija toimittaa todistukset käytettävästä
työehtosopimuksesta, vakuutuksista, työterveyshuollosta, sekä
suoritetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista.
Vetelissä 2.9.2020

Tarjouksen pyytäjän
allekirjoitus

Liitteitä

kpl

Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.
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