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TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTOIMITUKSISTA
Parikkalan kunta pyytää tarjoustanne vuosisopimusjaksolle 2020 -2023 ja
optiovuosille 2024 - 2025 aikana toimitettavista pienimuotoisiin kunnossapito- ja
rakennustöihin (alle 30 000€) liittyvistä kiviainestoimituksista. Optiovuodet otetaan
käyttöön, mikäli sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja kustannusten noususta
päästään sopimukseen. Sopimus- ja optiokausi päättyy kunkin vuoden lopussa.
Parikkalan kunta ei takaa vuosittaista toimituksien määrää, vaan se vaihtelee
tilanteen mukaan.

Tarjouksen sisältö
Tarjouspyyntö sisältää tarjouslomakkeella eritellyt maa-ainekset määriteltyihin
toimituskohteisiin. Urakoitsija voi tarjota yksittäistä tai kaikkia jakeita sen mukaan
mitä on saatavilla. Määriteltyjen alueiden ulkopuolelle tapahtuvat toimitukset
sovitaan kokonaisedullisuus huomioiden tapauskohtaisesti.
Vuosisopimushinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksiin. Indeksitarkistus
tehdään vuosittain, tarkistuksessa käytetään aina elokuun julkaistua indeksiä,
ensimmäinen tarkistus tehdään 1.1.2023.
Toimitukset tulee laskuttaa vähintään neljän (4) viikon välein töittäin eriteltynä.
Rakennuttaja antaa hankkeille tunnistetiedot, jotka on mainittava laskutuksessa.

Tarjous
Tarjottavan kiviaineksen yksilöinti tehdään tarjouslomakkeelle (liite 2).
Tarjouksessa tulee ilmoittaa tonnihinta toimitettuna työkohteeseen erittelyn
mukaisella alueella. Mittaus perustuu kuormaajavaakaan. Punnitustodistukset
toimitetaan tilaajalle viimeistään laskun yhteydessä. Mullan toimitus irtokuutio
perusteisena.
Hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa.

Vakuutukset
Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Valintaperusteet
Jokaiselle toimituslajikkeelle määritellään etuoikeusjärjestys, jossa
määräytymisperusteena on hinta työkohteeseen toimitettuna.
Toimituksien valintaperusteena käytetään työkohdekohtaista
kokonaistaloudellisuutta. Mikäli kiviainestoimittajalla on työkohteessa
samanaikaisesti meneillään koneurakointia, kokonaistaloudellisuudessa
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huomioidaan työmaan toimituksien yhteensovittamisen kokonaisetu. Yhdellä
työmaalla pyritään yhdistämään konepalvelut ja kiviainestoimitukset samalle
toimittajalle, jolloin urakoitsija / toimittaja päätetään työn kokonaistaloudellisuuden
mukaan. Tilaaja arvioi työkohtaisen kokonaistaloudellisuuden kussakin työssä
käytettävien yleisimpien koneiden ja kiviainestyypin mukaan.
Mikäli jotakin jaetta ei ole saatavilla, tarvittava aines tilataan
etuoikeusjärjestyksessä seuraavalta toimittajalta.

Tarjoukseen liitettävät todistukset
Tarjoajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä oleva yritys tai toiminimi. Tarjouksen
yhteydessä on toimitettava tilaajavastuulain 1233/2006 kohdan 5§ mukaiset
selvitykset. Selvitykset voi antaa esim. RALA-todistuksella tai Tilaajavastuu.fi
palvelun raportilla tai jättää kopiot tilaajavastuulain mukaisista asiakirjoista.
Selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Tarjouksen jättö
Tarjous, tullakseen käsitellyksi, tulee toimittaa viimeistään 21.09.2020 klo 12.00
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Parikkalan kunta, Tekninen toimi, Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA
Kuoreen merkitä ” kiviainestarjous”
Tarjouksen voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen kunta@parikkala.fi ja
mikko.kupiainen@parikkala.fi
Viestin otsikoksi ”Kiviainestarjous”. Sähköpostilla toimitettavan tarjouksen
avautuminen on varmistettava esim. puhelimitse ennen tarjousajan päättymistä.
Tarjouksen voi antaa myös Claudia tarjousportaalin kautta.

Tarjousten käsittely
Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
Lisätietoja antavat rakentamispäällikkö Vesa Berg p.040 6531513
sp. vesa.berg@parikkala.fi tai Mikko Kupiainen p.0400 626650
sp. mikko.kupiainen@parikkala.fi
Mahdolliset tarjousmenettelyä koskevat tiedustelut tai selvityspyynnöt on annettava
viimeistään 14.09.2020 klo 14.00 ja niihin vastataan Parikkalan kunnan kotisivuilla
ao. tarjousmenettelyn yhteydessä 16.09.2020 klo 14.00 mennessä. Mitkään
suullisesti esitetyt tiedustelut tai vastaukset eivät ole päteviä ilman, että vastaus on
annettu em. tavalla kaikkien tarjoajien käyttöön.
Elinvoima- ja elinympäristölautakunta

Vesa Berg
rakentamispäällikkö

LIITTEET
Kiviainestarjouslomake-pohja
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