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ERÄIDEN KESKUSTA - ALUEEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN JA YLEISTEN
ALUEIDEN AURAUSURAKKA
Kaupunkirakennepalvelut/Kuntatekniikka pyytää tarjoustanne liitteessä
lueteltujen väylien aurauksesta urakoitsijan aurauskalustolla ja
kulutusosilla talvikausina 2019 – 2021 (+optio kaudelle 2021 - 2022).
Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.
Hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa julkisia hankintoja
koskevaa käytäntöä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava
hankinta, joka toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.
Tarjouksen sisältö

Tarjous annetaan kokonaishintana ”€/kerta” ja tuntihintana ”€/h” liitteistä
1 ja 2 ilmenevästä urakka-alueesta. Kokonaishintaan kuuluu
aurauslumien siirto urakka-alueen seuraavilla kaduilla: Koulukatu ja
Kaarlonkatu, koska lumitilaa ei ole kadun varressa.
Tuntihintaa käytetään, mikäli vain osa urakka-alueesta aurataan tai
mahdollisissa tilaajan teettämissä muissa töissä (kuten lumen raivaus,
lumen kuormaus, hiekoitus).

Toimitusaika

Talvikausi on 1.10. – 30.4 välinen aika.

Hankinnan ehtoja

Aurauksen tilaa aurauspäivystäjä. Auraus voidaan aloittaa klo 4.00 –
5.00 välisenä aikana ja aurauksen tulee olla valmis klo 12.00
mennessä. Hoidon tason tulee vastata muilla kaupungin koneilla
vastaavanlaisesta työstä saavutettua keskimääräistä tasoa. Urakoitsija
vastaa mahdollisista työstä aiheutuneista vahingoista.

Tarjousaika

Tarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa ja niiden tulee olla
perillä 12.9.2019 klo 14.00 mennessä.
Kuoreen merkitään ”keskustan väylien auraus”.
Postitusosoite:

Nurmeksen kaupunki/kirjaamo,
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.

Tuotuna:

Nurmeksen kaupunki/asiakaspalvelu
ma - pe klo 9 - 15 välisenä aikana
Kirkkokatu 14, 1 krs. 75500 Nurmes
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.
Sopimusehdot

Palvelun tarjoaja sitoutuu käyttämään katujen ja yleisten alueiden
kunnossapidossa ja hoidossa ammattitaitoa ja kokemusta omaavia
tilaajan hyväksymiä kuljettajia. Työkoneen kuljettajalla tulee olla
suoritettuna vähintään Tieturva 1 -kortti ja SFS-standardin EN 471
mukainen varoitusvaatetus. Toimittajalla on oltava lakisääteisten
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vakuutusten lisäksi vastuuvakuutus, joka kattaa myös mahdolliset
kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot.
Kelpoisuusehdot

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tilaajavastuulain
(1233/2006) mukaiset selvitykset:
1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
2. Kaupparekisteriote
3. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama
selvitys verovelan määrästä
4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on
tehty
5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista
6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
7. Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen
järjestämisestä
Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Muut ehdot

Tarjouslomakkeella ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaajan
hankkima ajoseurantaohjelma tulee hyväksyä asennettavaksi
urakoitsijan kalustoon ja käyttöönotettavaksi.

Valintaperuste

Urakoitsijaksi valitaan tarjouspyynnön kelpoisuusehdot täyttävä
vertailuhinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin toimija.

Lisätietoja

Kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuori p. 04010 45752 tai
kuntatekniikanmestari Mika Tuhkanen p. 04010 45711
sähköposti:etunimi.sukunimi@nurmes.fi
Mahdolliset tarjoukseen vaikuttavat lisäkysymykset on esitettävä
viimeistään 9.9.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen
kirjaamo@nurmes.fi

Niko Mahlavuori
kaupunkirakennepäällikkö
LIITTEET
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