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TARJOUSPYYNTÖ 

Hattulan kunta, tekninen toimiala, pyytää tarjousta katusaneeraus- ja asfaltointitöistä 

kunnan kaavateillä yksikköhintaisena kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja sen 

liitteiden mukaisesti hankintakaudelle 2020. 

HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankinnasta julkaistaan ilmoitus Hilma –Julkiset hankinnat tietokannassa 
(http://www.hankintailmoitukset.fi). 

Hankintamenettelynä on avoin menettely. 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 

- tämä tarjouspyyntökirje 

- tarjoajan toimittajatiedot 

- tarjouslomake (tarjoaja täyttää keltaiset kohdat) 

- Hattulan kunnan työturvallisuusasiakirja 

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

Tarjous on toimitettava sähköpostitse otsikolla ”Hattulan asfalttityöt 2020” 23.4.2020 

klo 12.00 mennessä osoitteeseen: toimisto.tekninen@hattula.fi 

Muulla tavalla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. 

LISÄTIEDOT 

Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja 

koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. 

Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajan 
sähköpostiosoitteeseen otsikolla ”Lisäkysymykset asfalttityöt 2020”. 
toimisto.tekninen@hattula.fi 9.4.2020 klo 09.00 mennessä. 

Tilaaja antaa vastauksensa kaikkiin tarjousta koskeviin kysymyksiin Hattulan kunnan 

hankinnat sivustolla (https://www.hattula.fi/palvelut/tyo-ja-elinkeino/tyo-ja-elin-

keino-hankinnat/) 16.4.2020 mennessä. 

Tarjouksen antajan tulee tarjouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaan-

ottamisesta. 

Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 

TARJOUKSEN ANTAMINEN 

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia määrä- 

ja tarjouslomakkeita. 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa sitoumus tilaajavastuulain mukaisista selvityk-

sistä tai todistuksista: 
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 selvitys siitä, että urakoitsija on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen en-

nakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukai-
seen arvonlisäverollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että ve-

rovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-

maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutus-
maksuja koskevat maksusopimukset on tehty 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista 

 todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 

 selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä toimittamisesta en-

nen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
Mikäli tarjoaja on liittynyt VastuuGroup.fi –palvelun Luotettava Kumppani–ohjelmaan 

tai vastaavaan, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa Luotettava Kumppani –raportti ja 

sijoitusmaansa lainsäädännön mukainen rekisteriote rekisteröitymisestä ammatti- ja 

elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Selvitykset eivät saa olla kolmea 

kuukautta vanhempia. Tarjouksen antajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain 

mukaiset selvitykset/todistukset, ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

Urakoitsijan tulee esittää selvitys tilaajalle suunnitelluista/tiedossa olevista 

keskeisistä alihankkijoista. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle hankintaketjun alihank-

kijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen urakkasopimuksen al-

lekirjoittamista. Määräys tästä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöi-
hin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen urakkasopimuk-

sen allekirjoittamista toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tarjoajalla ja ilmoitetuilla ali-

hankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan sovel-

tuva toimialapätevyys (Rala-pätevyystodistus). RALA ry:n hyväksymän toimialapäte-

vyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssein ja tilaajavas-

tuulain mukaisten selvitysten perusteella. 

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitykset on annettava yhteenliittymän kaik-

kien osapuolten osalta. Lisäksi on annettava selvitys, josta tulee ilmetä mm. vastuun 

jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Työyhteenliittymä on yhteisvas-

tuullisesti vastuussa tilaajalle. 
Tarjouksen tulee perustua tarjouspyynnössä annettuihin sideaineen ja erikseen lisät-

tävän täytejauheen laskenta-arvoihin sekä käytettävien lisäaineiden määrään (tarvit-

taessa kiviaineksen lujuuteen ja läpäisyarvoihin). 

Tarjouksessa ilmoitetut suoritemäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta 

tilaajalle määräostovelvollisuutta. 

Tarjoukseen sisältyvän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin 

valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vä-

hennyksiä laskettaessa. 

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poik-

keuksellisen alhaisen tarjouksen. Tarjouksessa esitettyjen yksikköhintojen tulee olla 
oikeassa suhteessa työvaiheen vaatimiin kustannuksiin nähden. Ennen hylkäämistä 

hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen 

perusteista. 
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TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan 

julkisuutta koskevia säännöksiä. Jos tarjouksen antaja katsoo, että joku osa tarjousta 

on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen 

mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa pidettävä asia/kohta. 

VAIHTOEHTOISET/EHDOLLISET TARJOUKSET 

Urakoitsijan vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Ehdolliset tarjoukset sulje-

taan pois tarjouskilpailusta. 

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO 

Tarjouksen on oltava voimassa 60 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN PALAUTTAMINEN 

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäväksi, tilaaja arkistoi avaamatto-

mina. 

HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN 

Tilaaja voi perustellusta syystä keskeyttää hankinnan. Keskeyttämisestä ilmoitetaan 
ensi tilassa tarjouksen antajille. 

TARJOUSTEN ARVOSTELU- JA VALINTAPERUSTEET 

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouspyyntölomakkeessa ilmoitettujen yksikköhin-

tojen perusteella laskettu halvin kokonaishinta. Tarjouslomakkeessa pyydetään lisäksi 

yksikköhintoja pienille paikkaustöille sekä tuntihinnoilla tilattaville töille, mutta nämä 

hinnat eivät vaikuta vertailuun. Vertailu tehdään pelkästään asfaltointikohteiden hin-

noittelun perusteella muodostuvan kokonaishinnan perusteella. 

SOPIMUSMENETTELY 

Hankinnasta tehdään valitun urakoitsijan kanssa kirjallinen urakkasopimus hankinta-

päätöksen saatua lainvoiman. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekir-

joituksella. 

 

 

 

Hattulan kunta 20.3.2020 

 
 

 

_______________________   

katupäällikkö 

Miika Salminen 
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Liitteet: 

Tarjouslomake 

Työturvallisuusasiakirja 

Urakkaohjelma 

Työselostus 


