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Tarjouspyyntö
Maanrakennuskoneiden ja kuljetuspalveluiden yksikköhintaiset työt
vuosisopimus 2020 -2023
Parikkalan kunta pyytää tarjousta maanrakennuskonetöistä ja kuljetuspalveluista
vuosisopimusjaksolle 2020 -2023 ja optiovuosille 2024 – 2025. Tarjouspyyntö koskee
myöhemmin määriteltäviä palveluita. Sopimuksen piiriin valitaan kaksi- kolme
kokonaisedullisinta urakoitsijaa, joiden kanssa tehdään puitesopimus. Sopimus- ja
optiokausi päättyy kunkin vuoden lopussa.
Optiovuodet otetaan käyttöön, mikäli sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja
kustannusten noususta päästään sopimukseen. Optioiden käyttämisestä neuvotellaan
sopimusurakoitsijoiden kanssa keväällä 2023.
Sopimuksen periaatteena on, että yksikköhinnoin voidaan teettää kokonaishinnaltaan alle
30.000,00 euron (alv 0%) hankkeet Parikkalan kunnan hankintaohjeiden ja –rajojen
mukaisesti.
Konetöiden teettämisen valintaperusteena on työkohdekohtainen kokonaistaloudellisuus.
Yksi työkohde saattaa sisältää useamman erilaisen tai erikokoisen koneen tarvetta. Tilaaja
arvioi kulloisenkin työkokonaisuuden edullisuuden siten, että työkohtaisesti käytetään
pääasiassa yhden urakoitsijan koneita. Mahdollisia erikoiskoneita voidaan vuokrata
erikseen riippumatta kuka urakoitsija toimii päätoteuttajana.
Mikäli samalla urakoitsijalla on myös kiviainestoimitusta, tilaajalla on oikeus
hankekohtaisesti arvioida kunkin työn kokonaistaloudellisuutta ja konetöiden ja
kiviainestoimituksen yhteensovittamisen tuomaa etua.
Periaatteena on, että yksikköhinnoin tehtävät hankkeet tarjotaan työssä tarvittava (-t)
konetyyppi (-tyypit) ja materiaalit kokonaisuutena huomioiden ensimmäisenä vertailussa
olevalle urakoitsijalle. Mikäli ensimmäinen ei pysty työtä syystä tai toisesta tekemään
rakennuttajan toivomalla tavalla tai aikataululla, tarjotaan työtä listalla seuraavana olevalle
urakoitsijalle ja tarvittaessa saman periaatteen mukaan kolmannelle urakoitsijalle.
Kokonaistaloudellisuuden näkökohtia on mm. ylijäämämaiden paluukuormakuljetukset,
toimituksien aikataulun sovittaminen. Tilaaja arvioi työkohtaisen kokonaistaloudellisuuden
kussakin työssä käytettävien yleisimpien koneiden ja kiviainestyypin mukaan.
Tapauksessa, että yksikään sopimusurakoitsija ei pysty palvelua antamaan on
rakennuttajalla oikeus hankkia työhön tekijä sopimuksen ulkopuolelta.
Maanrakennusurakat (yli 30 000€) kilpailutetaan hankekohtaisesti puitejärjestelyssä
olevien urakoitsijoiden kesken ja urakoitsija valitaan hankekohtaisen tarjousvertailun ja
kriteerien perusteella. Parikkalan kunta varaa oikeuden kilpailuttaa puitesopimuksen
ulkopuolella urakkakokonaisuuksia parhaaksi katsomallaan tavalla, mikäli se on kunnan
kannalta järkevää. Esimerkkinä merkittävät saneeraus- ja investointihankkeet.
Tässä tarjouspyynnössä pyydetyt yksikköhintaiset työt ja urakointi sisältävät päätoteuttajan
velvoitteet.
Parikkalan kunta ei takaa vuosittaista työn määrää, vaan se vaihtelee tilanteen mukaan
yllättävistä vuotokorjauksista monipuolisiin suunniteltuihin töihin.
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Tarjouksen sisältö
Tarjouspyyntö käsittää mm. seuraavat osa-alueet:
 -kaivutyöt erilaisilla konekalustoilla +kaivu-/ rakennusmies tarvittaessa. Koskee
kiinteistöillä, puistoissa tai liikunta-alueilla tehtäviä töitä sekä vesi- ja viemärilinjojen
tai kaavateiden korjauksia tai pieniä parannuksia tai uudiskohteita
 -kuorma-auto ja muu kuljetuskalusto
 -siirtolavojen vuokrauksen ja siirrot
 -imu- ja pumppuauto
 -muuttoauto tms. perälaitanostimella varustettu koppiauto
 -metsäkone tai traktori ja metsäkärri







Erikoistyöt mm:
-viemäreiden ja putkistojen huuhtelu ja kuvaus
-höyrytyspalvelut liikkuvalla kalustolla
-kaislikon koneellinen leikkaus
-traktorin vuokraus ilman kuljettajaa mm. kaukalon jäädytys yms. kausitöihin (huom!
ei ketjuja tai nastoja, kuormaaja etu)
-urakoitsijan itsensä esittämä palvelu

Tarjoukseen tulee liittää selvitys koneenkuljettajien ja muun henkilökunnan
työkokemuksesta ja osaamisesta / paikallistuntemuksesta.
Vuosisopimushinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksiin (MAKU 2010=100). Kaksi
ensimmäistä vuotta tarjoushinnat ovat kiinteät. Indeksitarkistus tehdään tämän jälkeen
vuosittain, tarkistuksessa käytetään aina elokuun julkaistua indeksiä. Ensimmäinen
tarkistus vuoden 2023 alusta.
Sopimustyöt tulee laskuttaa vähintään neljän (4) viikon välein hankkeittain eriteltynä.
Rakennuttaja antaa hankkeille tunnistetiedot, jotka on mainittava laskutuksessa.

Tarjous
Tarjottavan koneen yksilöinti tehdään Konetarjouslomakkeelle (liite 2). Eri konetyypeistä on
käytettävä aina oma lomakkeensa.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa tuntihinta kullekin tarjottavalle työkoneelle erikseen, tuntihinta
sisältää tavanomaiset kauha ym. varusteet. Erityislisälaitteista tuntihinta ja mahdollinen
kaivu-/rakennusmiehen veloitushinta.
Lisäksi tulee tarjota koneen kiinteä siirtohinta € / työkohde
Kuljetuskaluston osalta tulee mainita tuntihinta.
Hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa.
Parikkalan kunta ei ole käännetyn arvonlisäveron piirissä.

Vakuutukset ja todistuksen yhdyskunta velvoitteiden hoitamisesta
Tarjoajalla tulee olla toiminnan voimassa oleva vastuuvakuutus. Tarjouksen liitteenä tulee
toimittaa todistukset yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta. Tarkemmin pyydettävistä
asiakirjoista liitteenä on mainittu olevassa urakkaohjelmassa.
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Valintaperusteet
Koneiden valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta. Vertailu tehdään
yksikköhintaisten veloitushintojen perusteella urakkaohjelman mukaan.

-

Valinta ja vertailuperusteet ovat:
o Vertailuhinta
(painoarvo 80%, urakkaohjelma luku 7.)
o laatutekijät
(painoarvo 20 pistettä)
- kuljettajan työkokemus 5pst
- paikallistuntemus 5pst
- koneen hintaan kuuluva varustelu 5pst
koneen ikä 5 pst
Mahdolliset kysymykset ja lisätietopyynnöt on esitettävä 14.9.2020 klo 14.00
mennessä sähköpostilla osoitteeseen: mikko.kupiainen@parikkala.fi
Muulla tavoin esitettyihin lisäkysymyksiin ei anneta sitovia vastauksia.
Kaikkiin kysymyksiin, lisätietopyyntöihin ym. vastataan keskitetysti. Vastaukset
ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehdyt tarkennukset julkaistaan kunnan internetsivuilla
osoitteessa: http://www.parikkala.fi 16.09.2020 klo 14.00 mennessä

Tarjoukseen liitettävät todistukset
Tarjouksen yhteydessä on toimitettava urakkaohjelman mukaiset todistuksen velvoitteiden
hoitamisesta.

Tarjouksen jättö
Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Parikkalan kunta / tekniset palvelut / Mikko Kupiainen / Harjukuja 6 / 59100 Parikkala
tai s-postilla kunta@parikkala.fi ja mikko.kupiainen@parikkala.fi
Kuoreen / osoitekenttään on merkittävä tarjouksen antajan nimi, osoite sekä merkintä:
”Tarjous Maanrakennuskone / kuljetuspalvelut 2020 -2023”
Tarjouksen voi antaa myös Claudia tarjousportaalissa hankkeen kohdalla.
Tarjouksen on oltava perillä 21.9.2020 kello 12.00 mennessä.

Tarjousten käsittely
Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
Lisätietoja antavat kuntatekniikan päällikkö Mikko Kupiainen puh 0400 626 650 tai
rakentamispäällikkö Vesa Berg 040 6531513.

Elinvoima- ja elinympäristölautakunta

Vesa Berg
rakentamispäällikkö
LIITTEET

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 1998 (KE 98)
Kone ja kuljetustarjouslomake-pohja
Urakkaohjelma
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