SOTKAMON KUNTA
Ympäristö- ja tekninen osasto
Liikunta-alueet

TARJOUSPYYNTÖ
6.11.2020

TARJOUSPYYNTÖ KONTINJOEN, NAAPURINVAARAN JA POHJAVAARAN KOULUJEN HIIHTOLADUN JA
JÄÄKIEKKOKAUKALON TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

Sotkamon kunta pyytää tarjousta Kontinjoen, Naapurinvaaran ja Pohjavaaran koulujen hiihtoladun,
kyläladun ja/tai jääkiekkokaukalon talvikunnossapidosta talvikaudeksi 2020 – 2021 sekä optiona
1.5.2025 saakka.
Tarjous tulee tehdä liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle. Tarjoushinta ilmoitetaan kiinteänä
tuntihintana (€/h). Hinta sisältää siirtymiset hoitoalueelle. Urakoitsija voi tarjota kunnossapito
useammalle kohteelle. Tarjoushinta tulee esittää verottomana (alv 0 %) ja tarjoushinta on kiinteä
sopimuskauden 2020 – 2021 loppuun. Tarjoushinta tarkistetaan vuosittain uuden kauden alussa
viimeisimmän kuluttajahintaindeksin mukaan.
Sotkamon kunta pidättää itsellään oikeuden tarjousten hyväksymiseen tai niiden hylkäämiseen.
Samoin kunta pidättää itsellään oikeuden määritellä ladun/jääkiekkokaukalon kunnostamisen
aloitusajankohdan, hiihtoladunreitin pituuden sekä ladun/jääkiekkokaukalon kunnostustarpeen sekä
laatutason vuosittaisten käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Työn suorittaja on velvollinen huolehtimaan tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) mukaisista
velvoitteista. Urakoitsija myös vastaa reitin ja jääkiekkokaukalon turvallisuudesta.
Työ annetaan kunkin kohteen halvimman tuntihinnan tehneelle tarjoajalle.
Reittien kunnossapitosopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kunnan suostumusta.
Tarjous tulee toimittaa perjantaihin 27.11.2020 klo 15 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Sotkamon kunta/tekninen toimisto,
Markkinatie 1,
88600 Sotkamo.
Kuoreen merkintä ”Urakkatarjous liikunta-alueet”


Lisätietoja antaa Hannu Järvinen p. 044 750 2042

Harri Helenius
Tekninen johtaja
________________________________________________________________
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Markkinatie 1
Markkinatie 1
(08) 615 58111
88600 SOTKAMO
88600 SOTKAMO

TARJOUSLOMAKE

Koulujen hiihtolatujen ja jääkiekkokaukaloiden talvikunnossapitotarjous
talvikaudelle 2020 - 2021 sekä optiona 2025 saakka
Tarjoajan yhteystiedot
Nimi

Puhelinnro

Postiosoite

Postitoimipaikka

Verotuskunta

Y-tunnus

Hintatiedot (€/h)

Kohde ja työ (laita X-merkki tarjoamasi kohteen eteen)
1. Naapurinvaaran koulun hiihtolatu (3km)
2. Naapurinvaaran koulun jääkiekkokaukalo
-

Kokonaisvaltainen kunnossapito

-

Lumien puhdistus kentältä

-

Jäädyttäminen

3. Kontinjoen koulun hiihtolatu (2km)
4. Kontinjoen koulun luistelualue
-

Kokonaisvaltainen kunnossapito

-

Lumien puhdistus kentältä

-

Jäädyttäminen

5. Pohjavaaran koulun hiihtolatu (2km)
6. Pohjavaaran koulun jääkiekkokaukalo
-

Kokonaisvaltainen kunnossapito

-

Lumien puhdistus kentältä

-

Jäädyttäminen

Tiedot kunnossapito kalustosta
Konelaji, merkki ja malli
Telan leveys (ladun kunnossapito)

Vm (käyt.ottov.)

Lisätietoja, kuinka kunnossapito hoidettaisiin kalustolla

Tiedustelut
Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa Hannu Järvinen
Puh. 044 750 2042 / hannu.jarvinen@sotkamo.fi
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Teho (kw)

