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VUOKATIN VESIJOHTO 

 

Tarjouspyynnön kohde 

 

 Sotkamon kunta pyytää tarjousta Vuokatin alueen ylävesisäiliön ja Emäntäkouluntien 

välisen 160-10 PEH yhdysvesijohdon ja paineenkorotuspumppaamon rakentamisesta 

sekä vesihuollon varmistamiseen liittyvistä sähkö- ja automaatiotöistä. Vesijohdon ra-

kentamisen lisäksi muotoillaan latupohjaa osalle matkaa vesijohtolinjauksen viereen. 

Vesihuolto- ja maarakennustyöt tehdään työselostuksessa ja suunnitelmapiirustuksissa 

esitetyssä laajuudessa.  

 

Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. 

 

Hankintatapa 
 

 Avoin menettely. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan internetsivulla: 

 www.sotkamo.fi/hankinnat 

 

 Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 ehtoja. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: 

 

 tämä tarjouspyyntökirje 3.9.2018 

 urakkaohjelma 30.8.2018 

 turvallisuusasiakirja 30.8.2018 

 Vuokatin vesijohdon rakentamissuunnitelmat; asiakirja ja piirustusluettelo, työ-

kohtainen työselitys, ohjeellinen määrä-/yksikköluettelo, VHT-suunnitelmakartta 

101, VHT- suunnitelmapituusleikkaus 201, kaivannon ja latupohjan tyyppipoikki-

leikkaukset, paineenkorotuspumppaamo 

 paineenkorotusaseman koneistosuunnitelma ja sähkösuunnitelma. Koneisto ja 

sähkö sisältyy pääurakkaan, automaatiosta rakennuttaja pyytää oman urakkatar-

jouksen. Kaikki laitteet, venttiilit ja instrumentit (hankinta ja asennus) sisältyy 

pääurakkaan. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat tämän tarjouspyynnön liitteenä. 

 

Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnällä 

”Vuokatin vesijohto”. 

 

Tarjous on toimitettava  17.9.2018 klo 12.00  mennessä osoitteella: 

Sotkamon kunta, tekninen toimisto, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo 
 

Lisätiedot 

 

Urakkaa koskevat lisäkysymykset tulee toimittaa kirjallisesti (sähköpostilla) 

10.9.2018 klo. 12.00 mennessä osoitteella aarno.konka@sotkamo.fi. 

 

http://www.sotkamo.fi/hankinnat
mailto:aarno.konka@sotkamo.fi
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Tarjouksen antaminen 

 

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Ura-

koitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksel-

la. 

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (tai RALA ry:n päte-

vyystodistus) 

 

- tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet 1233/2006 

- viimeisin tilinpäätös 

- referenssitiedot vähintään viimeisen kolmen vuoden ajalta 

 

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on vaaditta-

essa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vas-

taavat selvitykset. 

 

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta 

ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa. 

 

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 erik-

seen mainita tarjouksessa. 

 

Tarjouksen voimassaolo 

 

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kui-

tenkin enintään 90 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 

 

Tarjousten arvosteluperusteet 

 

Urakkaa koskevat tarjoukset avataan samanaikaisesti. Rakennuttaja pidättää itsellään 

tarjousten vapaan harkinta- ja hyväksymisoikeuden. Rakennuttajalla on oikeus hylätä 

kaikki tarjoukset. Urakka annetaan kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneel-

le. 

 

Sotkamossa 3. päivänä syyskuuta 2018. 

 

 

 

Harri Helenius  Aarno Konka 

tekninen johtaja                                     vesihuoltoinsinööri 
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