
 

PÖYTYÄN KUNTA 
TEKNISET PALVELUT  URAKKATARJOUSPYYNTÖ

   
 
 
 
 
 
 
 
LATOMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA 
 
 
Tarjouspyynnön kohde 
 

Pöytyän kunta pyytää urakkatarjoustanne LATOMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA nimisen 
hankkeen rakentamisesta kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukai-
sesti: 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 
 Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: 
 – tämä urakkatarjouspyyntökirje 
 – urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja 

– hankekohtaiset laatuvaatimukset 
– lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 
– suunnitelmat asiakirjaluettelon mukaisesti 

 
Urakoitsijan on ennen tarjouksen tekemistä tutustuttava maastossa työkohteeseen. 

Tarjouksen jättäminen 
 
Urakkatarjous tulee tehdä kiinteähintaisena laadittuna oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. Pyy-
detyt yksikköhinnat ilmoitetaan liitteenä olevalle lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelolle, jo-
ka tulee liittää urakkatarjoukseen. Urakkatarjouksen liitteenä pitää toimittaa tarjouspyynnössä 
mainitut selvitykset. 
 
Urakkatarjouksen lisäksi tulee antaa tarjous urakan optiosta. Optiohinta lasketaan mukaan ver-
tailuhintaan, mikä vaikuttaa urakoitsijavalintaan. Puutteellisesti täytetty tarjouslomake johtaa tar-
jouksen hylkäämiseen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla tilaamatta urakan optiota. 
 
Urakkatarjous on tullakseen käsitellyksi jätettävä sähköpostitse liitteineen viimeistään maanan-
taina 10.8.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi. Sähköpostin ai-
heeksi tulee kirjoittaa merkintä: ” Latomäentien kunnallistekniikka, urakkatarjous ”. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 90 päivää viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. 
 

Lisätiedot 
 

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antaa Pöytyän kunnan tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen, puh 050 082 0415 (tarmo.rantanen@poytya.fi) 

 
Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Lisätiedot toimitetaan kaikille 
tarjouspyynnön saaneille. 
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Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen seuraavat selvitykset: 

 
1. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset 
a) Selvitys kuulumisesta ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 

sekä kaupparekisteriote 

b) Selvitys allekirjoittajan valtuuksista, mikäli ei ilmene kaupparekisteriotteesta 

c)   Selvitys laadunvarmistuksesta ja toimialapätevyydestä 
Tarjoajalla tulee olla vähintään Rakentamisen Laatu ry:n myöntämät tähän urakkaan 
(Pääurakointi: 7. maanrakentaminen, 10. putki- ja johtolinjat) soveltuvat toimialapätevyy-
det. RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoit-
taa riittävin referenssitiedoin. 

d) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus.  
Jos yrityksellä tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia vero-
velkoja, tulee vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asi-
anomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 

e) Todistus eläkemaksujen maksamisesta tai todistus eläkemaksuveloista 
Jos yrityksellä tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia laki-
sääteisiä eläkemaksuja, tulee kohdassa vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemak-
sujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto so-
pimuksen noudattamisesta. 

f) Selvitys vakuuden järjestämisestä 
Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, miten se tulee järjestämään urakkasopimusluon-
noksen kohdassa 8.1 edellytetyn vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muo-
to ja vakuuden antaja. Riittävänä selvityksenä pidetään esim. pankin todistusta siitä, että 
se tulee tarvittaessa antamaan vaadittavan vakuuden. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen va-
kuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu ti-
laajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. 
 

g) Selvitys luottokelpoisuudesta 
Tarjoajan on toimitettava pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoi-
suudesta. 

h) Sovellettava työehtosopimus 

i) Todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta 

j) Todistus työterveyshuollon järjestämisestä 
 

tai vaihtoehtona dokumenteille a-j: 
 

Voimassa oleva tilaajavastuuraportti (Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava kumppani) Jos 
joku vaadituista selvityksistä ei ilmene raportista, on selvitys erikseen liitettävä tarjouk-
seen. 
 
 
 

2. Hinnoiteltu lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 

Todistukset saavat olla maksimissaan 3 kuukautta vanhoja Urakoitsijan on vaadittaessa toimi-
tettava tilaajalle vastaavat selvitykset uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vas-
tuiden jakautumisesta tässä urakassa. Työyhteenliittymän tulee olla perustettu ennen tarjouk-
sen antamista. Kaikki edellä mainitut todistukset ja selvitykset on toimitettava tarjouksen muka-
na kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä. 

 
Hintavertailuun pääsemisen edellytyksenä on, että tarjoaja esittää tarjouspyynnössä edellytetyt 
hyväksyttävät dokumentit kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. 
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Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on 
liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita 
tarjouksessa. 

 
Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 

Urakoitsija ei voi oma-aloitteisesti antaa vaihtoehtoista tarjousta pyydetyn tarjouksen lisäksi. 
 
Tarjousten arvosteluperusteet 
 

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden asettaa tarjoukset vapaaseen vertailuun ja valita niistä 
hinnaltaan halvin tarjous tai hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Halvin tarjous valitaan vertailuhinnan 
perusteella, vertailuhinta sisältää urakkahinnan ja option. Tilaaja laskee vertailuhinnan. Hinta-
vertailuun pääsemisen edellytyksenä on, että tarjoaja esittää tarjouspyynnössä edellytetyt hy-
väksyttävät dokumentit kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. 

 
 
 

Pöytyällä 26.6.2020 
 

 
 

_______________________________ 
Tarmo Rantanen 
Tekninen johtaja 


