TARKENNETTU TARJOUSPYYNTÖ: AURAUS JA LIUKKAUDEN
TORJUNTA
Lestijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia (alv 0 %)
ajalle talvi 2021 - syksy 2022 Kirkonkylän, ja muiden teiden sekä pihaalueiden aurauksesta, hiekoituksesta ja lumen poisajosta kaikkina
viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

YKSITYISTEIDEN, KAAVATEIDEN SEKÄ ERIKSEEN MAINITTUIDEN
KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN LUMENAURAUKSESTA JA
LIUKKAUDEN TORJUNNASTA VUOSILLE 2021-22
Pyydämme aluehintaan (alv. 0%) ( euroa/aurauskerta) perustuvaa tarjoustanne Lestijärven
kunnan aluekuvauksen mukaisten yksityisteiden (pysyvä asutus), kaavateiden sekä erikseen
mainittujen kiinteistöjen piha-alueiden lumenaurauksesta (oma kalusto)
ja
erillistä kaluston tuntihintatarjousta liukkaudentorjunnasta.
Tarjouksessa pyydämme erittelemään alueet, mitä tarjous koskee. Tarjouskuoreen tunnus
”Yksityisteiden auraustarjous”.
Hyväksytyn tarjouksen jättäneen yrittäjän kanssa tehdään sopimus, joka on voimassa vuodet
2021-2022 ellei sitä kummankaan sopijapuolen osalta, perustelluista syistä irtisanota kahta
kuukautta ennen vuodenvaihdetta. Mahdollinen optio yhdestä lisävuodesta 2023 sovitaan
syyskuussa 2022.
Tekninen toimi pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa auraustarjouksien yksityiskohtia siten,
ettei ristiinajoja synny ja poistaa kohteita tarpeen muuttuessa. Poistettavien kohteiden
hintavaikutus sopimukseen määräytyy tarjouksessa annetun yksitäishinnan mukaisesti.
Mahdolliset lisäykset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai
hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.
Tarjoajien on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ennen mahdollisen
sopimuksen syntymistä. Tarjoukset tulee jättää 7.12.2020 klo 10.00 mennessä tekniseen
toimistoon. Lisätietoja saa tarvittaessa puh. 0447885201. Lautakunta käsittelee tarjoukset
7.12.2020 klo 19:00 alkaen.

Tehtäväkuvaus ja tarjousmenettely
-

aluekarttojen mukaiset yksityisteiden ja kaavateiden auraus.
lumityöt pihojen, parkkialueiden ja pihakäytävien, sekä yhteiskäytössä olevien ja yleisten tilojen
käytävien osalta
virastojen, laitosten, vanhusten palvelutalon ja vanhusten vuokrahuoneistojen käytössä olevien
huoneistojen osalta lumityöt ja liukkauden torjunta tulee ulottaa ulkoportaisiin saakka
aluekartoissa mainittujen alueiden lumenauraus.

Tehtävän suorittaminen edellyttää oman kaluston käyttöä.
Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki työn suorittamisessa syntyvät kustannukset kuten esim.
päivystyksen ja sään tarkkailun.
Hiekotuksesta ja mahdollisesta tuiskulumen aurauksesta tulee jättää aluekohtaisesti
työn suorittamisesta tuntihinta ja selvitys kalustosta. Tämä osio ei ole mukana
aluekohtaisessa kokonaishinnassa ja tämä työ voidaan antaa eri työn suorittajalle
kuin alueen pääsuorittaja. Tuntien laskutusoikeus alkaa työn hiekkavarastolta ja
päättyy hiekkavarastolle. Muita matka-aikoja kuten siirtymistä hiekkavarastolle ei
lasketa tuntien laskutusoikeuteen. Hiekoitusmateriaalin hankkii Lestijärven kunt a.
Hiekkavarasto sijaitsee kuntakeskuksessa. Tämän työn suorittamisesta/ajankohdasta tulee
sopia tilaajan kanssa erikseen. Tuiskulumen aurauksen aloitus ja päättyminen vastaavasti
sovitussa alueen pisteessä.
Aurauskalustoksi soveltuu esim. nelivetotraktori varustettuna kääntyvällä alueauralla
ja/tai lingolla. Alueauraa ei tule käyttää pihatöissä.
Kaluston on täytettävä työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset. Auraustyön ja
hiekoituksen suorittajalla tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 ja Työturva 1 -koulutus.
Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla.
Urakka-aika kaksi vuotta + optio vuosi. Kunnossapitosopimus voidaan tilaajan
puolelta irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla, urakoitsijan puolesta
irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Tarjoajan on sitouduttava käyttämään ja asentamaan puhelimeensa WhatsApp järjestelmä. Tilaaja perustaa järjestelmään auraaja ryhmän, johon työn suorittajan ja
mahdollisten aliurakoitsijoiden työnsuorittajien tulee lähettää viesti työsuoritusten
aloituksesta ja päättymisestä. Tällä menettelyllä voidaan todentaa jälkikäteen
työsuoritusten toteutuminen ja samalla nähdään toisten suorittajien liikkeellä olot.
Tavoitteena on, että työn suorittajat lähtevät itsenäisesti liikkeelle keliolosuhteiden niin
vaatiessa ja kaikki suorittajat olisivat yhtäaikaisesti työtä suorittamassa. Tarvittaessa
tilaaja ohjaa työn suorittamista.
Työsuoritukset tulee laskuttaa kuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä.
Aurausalueet on esitetty liitteenä olevissa teksteissä ja kartoissa.
Urakoitsija voi valita useita aurausalueita mutta useamman kuin yhden alueen tarjoajan
tulee esittää suunnitelma kalustosta ja henkilökunnasta työn riittävästä
surituskapasiteetista. Pienet muutokset aurausalueisiin ovat mahdollisia, jos ne ovat
järkeviä aurauksen toteutuksen kannalta. Tilaaja voi käyttää omaa, tai toisen urakoitsijan
kalustoa erikoistöiden suorittamiseen.

OPTIOT
Tällä tarjouspyynnöllä varataan Lestijärven kunnalle, mikäli kunta katsoo niin aihee
lliseksi, mahdollisuus tarjota tämän tarjouspyynnön ehdoilla valituksi tulleelle
urakoitsijalle yhden vuoden optiota.

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset tulee jättää suljetuissa kirjekuorissa tarkoitusta varten laaditulla tarjous
lomakkeella 7.12.2020 klo 10.00 mennessä osoitteella:
Lestijärven kunta, Tekninen toimi, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Kuoreen tunnus " Teiden talvikunnossapitotarjous osa”.
tai sähköpostitse; tek-johtaja@lestijarvi.fi

TARJOUSTEN KÄSITTELY
Urakoitsija valitaan halvimman tarjoushinnan perusteella, ottaen huomioon sen, että
urakoitsijalla on käytettävissä tarkoitukseen sopiva kalusto ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Tarjoukset käsitellään ja päätetään aluekohtaisesti ja vertailu suoritetaan käyttäen
tarjottuja aluekohtaisia kokonaisyksikköhintoja.
Tekninen lautakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjoukseen on liitettävä seuraavat tilaajavastuulain 5 §:ssä tarkoittamat selvitykset,
todistukset ja otteet, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia:
- selvitys merkinnästä ennakkoperint ärekist eriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä selvitys siit ä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden
eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
- todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta
- todistus työntekijän/työntekijoiden voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.
Edellä mainitut selvitykset voidaan korvata tilaaja.fi -raportilla.
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta p. 0447885201.
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