Paavolatalon peltikatteen maalaustyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ

23.3.2020

Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous
tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaisesti.
Rakennuttaja ja tilaaja Siikajoen kunta
Tekninen toimisto
Virastotie 5 A
92400 Ruukki
Yhteyshenkilöt:
vs. Kiinteistöpäällikkö
Lauri Lepistö puh. 040 865 69 23
lauri.lepisto@ryp.fi
Tekninen johtaja
Satu Kaipio, puh. 040 315 6237
satu.kaipio@siikajoki.fi
Rakennuskohde

Paavolatalo katon maalaus

Urakan sisältö

Paavolatalo katon huoltomaalaus kaikkine niihin liittyvine aputöineen liiteasiakirjojen mukaan.

Tarjoushintaa koskevat esitystapavaatimukset:
Tarjoukset annetaan tarjouspyynnön mukaisilla tarjouslomakkeilla.
Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä.
Urakka-aika

Tilaaja esittää, että työt suoritetaan 15.5.2020 – 31.8.2020 välisenä aikana.
Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus esittää aikataulu tarjouslomakkeessa.

Toimitusehdot

Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä.

Maksuehdot

21 päivää. Mahdollinen viivästyskorko enintään 11 %.

Maksuerät

Urakoitsijan esittämän ja tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti.

Viivästyssakko

YSE98:n mukaisesti.

Rakennusajan vakuus

YSE98:n mukaisesti

Takuuaika

24 kuukautta vastaanottotarkastuksesta

Takuuajan vakuus

YSE98:n mukaisesti tilaaja vaatii 2% takuuajan vakuuden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
Tilaaja hankkii töiden suorittamiseen tarvittavat luvat. Muut luvat hankkii
urakoitsija kustannuksellaan.
Tilaaja ei järjestä kohteeseen taukotiloja työntekijöille.
Tilaaja ei järjestä kohteeseen wc:n käyttömahdollisuutta.
Töiden suorittamiseen tarvittavan sähkön ja veden saa urakoitsija ottaa kohteesta kustannuksetta. Tarvittavat liitännät tekee urakoitsija.
Viranomaistodistukset

Tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle seuraavat voimassa olevat viranomaistodistukset tarjouksen mukana. Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta
vanhempia:
- Selvitys merkinnästä ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on
tehty
- todistus eläkevakuutusten ottamisesta
Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto.

Työturvallisuus

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan
liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen
VNa 205/2009 mukaiset työturvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Tätä työmaata varten on tehty työturvallisuusasiakirja toimitetaan
urakoitsijalle tarjouspyyntöasiakirjojen mukana.

Muut ehdot

Tarjouksen tekijän tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättöä.
Rakennuttaja päättää pintarakennustöiden laajuuden ja alueet ennen rakennustyön aloittamista.
Noudatetaan soveltuvin osin yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Tarjoajan teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskeva vaatimus :
Kokemus vähintään yhdestä vastaavasta kohteesta.

Valintaperusteet

Valintaperusteena halvin hinta.

Referenssit toimitettava tarjouksen mukana

Tarjouksen jättöaika Tarjous on jätettävä perjantaihin 17.4.2020 klo 12.00 mennessä.
Tarjous toimitetaan osoitteeseen
Siikajoen kunta
Tekninen toimisto / Lauri Lepistö
Virastotie 5 A
92400 Ruukki
Kuoreen merkintä:

” Tarjous – Paavolatalon peltikatteen maalaus työt”
Tarjouksen voimassa oloaika
Kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä
Tarjousten avaaminen

Tilaaja avaa tarjoukset seuraavana arkipäivänä tarjousajan päätyttyä. Tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen.

Lisätietoja

Urakoitsija laatii käyttäjän/tilaajan kanssa rakennustöiden tarkennetun aikataulun ja työsuunnitelman ennen töiden aloitusta.
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista.
Urakkatarjouspyyntö katsotaan sopimusasiakirjaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että se on liitetty sopimusasiakirjoihin.
Mahdolliset laskenta- aikana ilmaantuvat kysymykset tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen lauri.lepisto@ryp.fi viimeistään 14.4.2020.
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