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        TARJOUSPYYNTÖ 
     

               7.6.2019   
 

Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan kaavakatujen, jalkakäytävien, kevyenliikenteen väy-

lien, torien ja yleisten parkkipaikkojen aurauksesta, lumen lastauksesta ja ajosta, sekä hiekoituk-

sesta kaudelle 1.1.2020 – 31.5.2023, mahdollinen optio talvikaudelle 2023 - 2024 
 

 

1.  Tarjouksen pyytäjä  

 

Sotkamon kunta 

  Ympäristö ja tekninen lautakunta  

  Markkinatie 1 

  88600 Sotkamo  

 

2. Tarjouspyynnön kohde    

 

Kaavakatujen, jalkakäytävien, kevyenliikenteen väylien, torien ja yleisten 

parkkipaikkojen auraus ja aurauksen yhteydessä polanteen poisto, sekä 

lumen kanto (penkkojen poisto) tarjottuna kiinteänä tuntihintana, joka 

sisältää vaaditut lisälaitteet. Kaava-alue on jaettu neljään aurausaluee-

seen. Jokaisella aura-alueella pitää olla vähintään yksi auratraktori ja 

keskustan alueella lisäksi pienempi kone jalkakäytävien auraukseen ja 

hiekoitukseen. Lisäksi keskustan alueella lumen lastaus lingolla ja pois-

kuljetus kuutiohinnalla. 

 

Lisäksi valitaan yksi urakoitsija suorittamaan kaavakatujen ja kevyenlii-

kenteen väylien hiekoitusta. Urakoitsijalla tulee olla oma hiekoitukseen 

soveltuva vedettävä hiekanlevitin, tilavuus minimi 2m³. Lisäksi tehdään 

puitesopimus kahdesta muusta hiekoitustraktorista (voi olla eri urakoitsi-

joita), joiden käyttöön kunnalla on tarvittaessa tarjota kaksi traktorilla 

vedettävää hiekoitinta urakoitsijoiden käyttöön. Lähtökohtaisesti hiekoi-

tus tehdään yhdellä traktorilla, mutta poikkeustilanteissa (ns. pääkalloke-

li) voi olla tarve useammalle traktorille. Hiekoitusurakoitsijan valintape-

ruste on urakoitsijan omalla hiekoittimella tarjottu halvin hinta.  

 

3. Tarjottavan kaluston vaatimukset  

 

Tuntivuokrahinnan tulee sisältää seuraavat minimivarustukset (näiden käytöstä 

ei makseta erillistä korvausta, vaan ne kuuluvat koneen perustuntihintaan):  

 

- traktori, teho vähintään 100 kW, nopeus vähint. 50 km/h vuosimalli 

2012 tai uudempi 

- hydraulinen etukuormain kauhavarustuksella (lumikauha) 

- hydraulinen kääntöaura, terän leveys vähintään 3700 mm, valmistus-

vuosi 2012 tai uudempi 

- hydraulinen takaterä (polanneterä), leveys vähintään 3000 mm, val-

mistusvuosi 2012 tai uudempi 
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- keskustan alueen jalkakäytävien auraukseen soveltuva kone auraus- 

ja hiekoitusvarustuksella vuosimalli 2012 tai uudempi. 

- tarjottavan hiekoittimen vuosimalli 2012 tai uudempi. 
 

Lisälaitteiden tulee olla tehdas- tai konepajavalmisteisia tai kunnan tekni-

sen toimen hyväksymiä.  

 

 

 

4.   Sopimuskausi ja hintasidonnaisuudet  

 

Hyväksyttyjen tarjousten perusteella tehdään puitesopimukset työkonekohtai-

sesti sopimuskaudelle.  

 

Sopimuksen yksikköhinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksiin. Hinta 

tarkistetaan vuosittain marraskuun alusta. Vertailupistelukuna on maaraken-

nuskustannusindeksi 2015 = 100, lokakuu 2019, katujen ylläpito pisteluku. 

Ensimmäinen hinnantarkistus tehdään 1.11.2020. 

 

5.  Sopimusehdot  

 

Kaikista toimenpiteistä, jotka johtavat hyväksytyn koneen, varusteen tai kul-

jettajan muutokseen on tehtävä viivyttelemättä kirjallinen esitys kunnan Tek-

nisille palveluille. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tehtyä 

muutosesitystä. Mahdolliset koneiden ja varusteiden uusinnat, jotka täyttävät 

kalustovaatimukset, eivät johda valintajärjestyksen muutokseen. Myöskään 

muutoksen yhteydessä ei tulla tarkistamaan koneiden tuntiveloitushintaa.  

Tilaaja ei maksa vuoro- ja ylityökorvauksia. 

Tilaajalla on oikeus asennuttaa urakoitsijan työkoneeseen kulunvalvontalaite.  

Koneen/ajoneuvon vuokraajan on huolehdittava, että koneen kuljettajaksi ni-

metty henkilö on ammattitaitoinen.  

Koneen kuljettajalla tulee olla lainvoimainen henkilötunnistekortti yksilöidyllä 

veronumerotunnisteella varustettuna sekä voimassa olevat TIETURVA 1- 

kortti. 

Lisäksi palveluntuottaja (tarjoaja) vastaa omien työntekijöidensä työsuojelusta.   

Muutoin koneen/ajoneuvon vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspal-

veluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE 08).  

Kunkin palveluntuottajan kanssa solmittavan puitesopimuksen liitteiden keski-

näinen pätevyysjärjestys on seuraava: 

  

a) vuokrasopimus (työ- tai palvelusopimus) 

b) sopimusneuvottelupöytäkirja 

c) kunnossapidon työohjelma 

d) kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE 08) 

e) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvityk-

set 

f) tarjous 
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6.  Tarjousta koskevat Tarjouksesta tulee ilmetä koneen tuntiveloitushinta ilmoitetulla  

      vaatimukset perusvarustuksella.  

 

  Tarjouslomake liitteenä (liite 1.), kuljettajalomake (liite 2), 

  työohjelma (liite 3), kartta aurattavista alueista (liite 4) ja tehtäväkortit kun-

nossapidosta (liite 5). 

 

  Tarjouksen liitteenä tulee olla tilaajavastuulain 22.12.2006/1233 mukaiset  

  todistukset ja selvitykset.  

 

  Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla kahta (2) kuukautta  

  vanhempia.   

 

  Kunnalla on oikeus hylätä sellainen tarjous, johon ei ole liitetty  

  tarjouspyynnössä vaadittavia selvityksiä ja todistuksia. Koneen kuljettajalta  

  edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta täysi-ikäisenä (18 v.) 

   auraustöissä käytettyjen koneiden kuljettajana toimimisesta. 

  Kuljettajatiedot tulee ilmoittaa liitelomakkeella 2. Kuljettajan on  

  käytettävä vähintään suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta aina  

  liikkuessaan koneen ulkopuolella. Lisäksi edellytämme kuljettajilta  

  työskentelyn aikana HF-laitteiden käyttöä.  

 

  Sopimuksen allekirjoitustilaisuuden yhteydessä tulee urakoitsijan esittää al-

kuperäiset kuljettajan työ- ja koulutustodistukset, tarjotun työkoneen valmis-

te- ja rekisteröintitiedot sekä käytettävän muun kaluston 

  valmistetiedot. 

  

7.  Maksuperusteet ja ehdot 

  

 Maksuperusteena on tuntihinta euroa/tunti aurauksen, lumenkannon ja 

hiekoituksen osalta. Lumen lastauksen ja poisajon osalta €/m³. 

 Työaika on se aika, jolloin ko. koneella tehdään työtä urakka-alueella. 

Tehdyistä töistä pidetään ajopäiväkirjaa ja tehdyt työt merkitään viiden 

(5) minuutin tarkkuudella. 

 

8.  Tarjouksen voimassaolo  

 

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopi-

mus. Tarjouksen tulee kuitenkin olla voimassa 60 päivää tarjousten jättämisel-

le asetetun määräajan yli. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat julkisia hankintapää-

töksen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksessa on 

liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee siitä erikseen 

mainita tarjouksessa. Tarjoushinta ei ole julkisissa hankinnoissa salassa pidet-

tävä tieto.  

 

 

 

 

 



 

    

  

   

4

9. Tarjouksen hylkääminen  

 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja 

vaatimuksia. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset voidaan hylätä.  

 

 Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä vaan ne palautetaan avaamattomina tar-

joajalle. 

 

Jos tarjous on annettu puutteellisena tai se on annettu tarjouspyynnön vastai-

sesti siten, ettei sitä voida verrata muihin tarjouksiin, se hylätään. 

Myös virheellisten tietojen antaminen johtaa automaattisesti tarjouksen hyl-

käämiseen. 

 

Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki annetut tarjoukset. 

  

10. Tarjouksen julkisuus 

 

Kaikki asiakirjat ovat julkisia valintapäätöksen jälkeen. 

 Mikäli tarjoajalla on tietoja, joita se ei halua julkisiksi, ne on osoitettava tar-

jouksessa selvästi. 

 

11.  Valintaperusteet  

Tilaaja valitsee tarjotun tuntihinnan perusteella neljä auratraktoria au-

raukseen, koneen torin ja P-alueiden auraukseen, keskustan alueelle pie-

nemmän koneen jalkakäytävien auraukseen ja hiekoitukseen, tarjotun 

kuutiohinnan perusteella urakoitsijan lumen lastaukseen ja poisajoon, se-

kä tarjotun tuntihinnan perusteella urakoitsijan suorittamaan katujen ja 

kevyenliikenteen väylien hiekoitusta. 

 

12. Tarjouksen jättöaika  

 

Tarjoukset liitteineen on jätettävä tilaajalle suljetuissa kirjekuorissa 24.6.2019 

klo 12.00 mennessä osoitteeseen:  

SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen osasto, Markkinatie 1, 88600 

Sotkamo  

Kirjekuoret varustettava näkyvällä merkinnällä: ”Kaavakatujen auraus” 

  Määräaikaan mennessä sähköpostilla toimitettu tarjous voidaan hyväksyä kun 

  kirjallinen tarjous toimitetaan yhden arkipäivän kuluessa tarjouspyynnön jät-

  töajan jälkeen. 

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta käsiteltäväksi, vaan ne palautetaan lähettäjil-

le avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta kos-

keva kirjallinen ilmoitus on tullut tarjouspyynnön lähettäjälle ennen tarjousten 

avaustilaisuutta.  

 

13. Lisätietoja  

Tarjouksen laskenta-aikana lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa tilaajan yhteys-

henkilö tieinsinööri Erkki Tervo puh. 044 7502 113, sekä vesihuoltoinsinööri. 

Aarno Konka, puh.044 750 2325 sähköposti: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 
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Tarjouksen antaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi muutenkin lähettää tar-

jouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja.  Tar-

jouksen antajan on tehtävä mahdolliset kysymykset tarjouspyyntöön liittyen 

viimeistään 14.6.2019 osoitteeseen: erkki.tervo@sotkamo.fi tai aar-

no.konka@sotkamo.fi. Vastaukset annetaan 18.6.2019 Sotkamon kunnan koti-

sivulla: www.sotkamo/hankinnat/tarjouspyynnöt.  

 

Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouk-

sen antajaa.  

 

 

      
  Harri Helenius  Erkki Tervo 

tekninen johtaja  tieinsinööri 

 
 

 

LIITTEET Työkoneen tarjouslomake  Liite 1 

 Kuljettajalomake  Liite 2 

 Työohjelma   Liite 3 

 Kartat aurattavista alueista  Liite 4 

 Tehtäväkortit kunnossapidossa Liite 5 


