TARJOUSPYYNTÖ

21.12.2018

TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE 2019-2020 + OPTIO
VUOSI 2021

Akaan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne maanrakennuskone-,
työkone- ja kuorma-autopalveluista kunnallistekniseen rakentamiseen
sekä katujen, viheralueiden kunnossapitotöihin.
Työkonepalvelut ovat kaupungin teknisen toimen työnjohdon alaisuudessa
tehtäviä töitä. Kalustoa otetaan käyttöön tarpeen mukaan,
puitesopimusten ja kokonaistaloudellisuuden mukaisesti,
saatavuusjärjestyksessä. Kuhunkin työtehtävään tilaaja päättää
puitesopimuksen urakoitsijoista parhaiten soveltuvimman koneluokan.
Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.
Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty ilmoitus
21.12.2018 julkaistavaksi Hilma-palvelussa osoitteessa:
www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Akaan kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa: www.akaa.fi/ajankohtaista/hankinnat-myydaan/

SOPIMUSKAUSI

Tavoite 1.3.2019 – 31.12.2020 + mahdollinen optiovuosi 2021

TARJOTTAVA KALUSTO
Kalustosta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa (liite 1) pyydetyt konekohtaiset
tiedot kuljettajineen. Mikäli tarjoaja tarjoaa useampia koneita,
jokaisesta tarjottavasta koneesta on täytettävä oma tarjouslomake.
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TARJOUKSEN TEKIJÄ

Kaluston omistajasta tai haltijasta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa
pyydetyt tiedot.
Tarjoajan tulee tarjouksessaan vakuuttaa, että se on huolehtinut
Tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista. Voittaneen tarjoajan tulee ennen
sopimuksen allekirjoitusta toimittaa tilaajalle:
•

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

•

Kaupparekisteriote (yrityksiltä)

•

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma
on tehty.

•

Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on
tehty.

•

Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
muista keskeisistä työehdoista.

•

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

•

Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen
järjestämisestä

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
Edellä mainittuja selvityksiä ei vaadita, mikäli yritys kuuluu Tilaajavastuu.fi
–rekisteriin. Tällöin riittää tilaajavastuu –rekisteristä tulostettu ote, josta
ym. velvoitteiden hoitamisen voi todeta olevan kunnossa.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimuksen, jos sopimusosapuoli laiminlyö
edellä mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen.
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Tarjous koskee työkoneen toimittamista tuntityöhön tilaajan työnjohdon
alaisuuteen.
Koneen kuljettajalta edellytetään ammattitaitoa.
Tarjous tehdään tarjouslomakkeelle jokaisesta koneesta erikseen.
Tuntihinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka lisätään laskuun
eriteltynä tilaajaa laskutettaessa. Laskutus on tehtävä viimeistään
kuukauden kuluessa siitä, kun työ on suoritettu.
Tarjoushintojen on oltava kiinteitä koko sopimuskauden ajan (myös
mahdollinen optiovuosi), ilman indeksitarkistuksia.
Hankinnassa sovelletaan Kone- ja kuljetuspalveluiden
hankinnan yleisiä ehtoja v. 2008 (KE 08) tässä tarjouspyynnössä
mainituin poikkeuksin.
Poikkeukset:
- kohta 4: Vuorotyöt ja ylityöt: Akaan kaupunki ei maksa ylitöistä
lisäkorvausta.
Tilaaja varaa oikeuden käydä tutustumassa ja tarkistamassa kone
varusteineen ennen sen siirtymistä työmaalle sekä milloin tahansa
työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen
toteamiseksi.
Tilaaja ei sitoudu hankintamääriin.
Tilaajalla on oikeus ottaa töihin myös sellainen kone, josta ei ole tehty
tarjousta, jos mikään tarjotuista koneista ei ole vapaana tarvittavana
ajankohtana.
TYÖTURVALLISUUS
Auton/työkoneen kuljettajalta edellytetään hyväksytysti suoritettu tietöiden
turvallisuutta koskeva Tieturva 1- ja työturvallisuuskortti sekä tarvittaessa
kuljettajan ammattipätevyys. Kuljettajalla tulee olla työskennellessään
katualueella yllään asianmukainen työturvallisuusnormit täyttävä
turvavaatetus ja varustus..
Työmaalla olevalla työntekijällä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa
yksilöivä valokuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa
tulee olla merkitty henkilön veronumero ja yrityksen y-tunnus.
Koneiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset. Urakoisijalla on
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velvollisuus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat
työturvallisuusmääräykset.
Koneissa tulee suorittaa työmaalle tullessa työhöntulotarkastus
sekä vaadittavat viikkotarkastukset ja tarkastuksista on toimitettava
tarvittaessa tilaajalle tarkastuspöytäkirjat.
TYÖAIKA
Työssä noudatetaan tilaajan noudattamaa työaikaa, joka pääsääntöisesti
on klo 7.00 – 15.30. Työajasta vähennetään 0,5 tunnin
ruokatauko. Tapauskohtaisesti työaika voidaan sopia toisinkin.

TYÖKONEEN / AUTON VARUSTUS
Peruskoneen varustus ilmoitetaan tarjouslomakkeella. Tilaaja edellyttää
kuitenkin, että tuntihintaan sisällytetään seuraava perusvarustus:
Kaivinkoneluokissa perusvarustukseen kuuluvat:
- kauhan kallistaja ns. luiskakauha
- routakoukku
- konelajin vakiokauhat
- luiskakauha ja salaojakauha
Muiden lisälaitteiden korvaushinnat käyttötunnille ilmoitetaan
tarjouslomakkeella.
TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VALINTAPERUSTEET
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden
tarjousten tarkistus ja arviointi. Ensin tutkitaan tarjoajien kelpoisuus, sitten
tarjouspyynnön mukaisuus ja lopuksi tehdään vertailu.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi tai joka on
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen.
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia.
Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa
tarjouspyyntöä.
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Tilaaja asettaa hyväksyttävät työkoneet / autot pisteytyksen jälkeen
koneluokittain edullisuusjärjestykseen.
TARJOUSHINNAN SIDONTA MAANRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIIN
Tarjoushinta on kiinteä koko sopimusajan (1.3.2019 – 31.12.2020) +
mahdollinen optiovuosi 2021.
EDULLISUUSVERTAILU
Asetettaessa koneita ja laitteita edullisuusjärjestykseen käytetään
seuraavaa kaavaa:
Koneen pistemäärä = T1 x K1 x K2
Pienimmän pistemäärän saanut tarjous on edullisin.
T1

TARJOUSHINTA PERUSVARUSTEIN
Työkoneen / kuorma-auton tarjoushinta €/h (alv 0 %)

K1

TYÖKONEEN / KUORMA-AUTON VUOSIMALLI
K1-kerroin annetaan kullekin koneelle seuraavasti:
Koneen ikä
- 2013 tai nuorempi
- 2009 - 2012
- 2006 - 2008
- 2003 - 2005
- 2000 – 2002
- ennen 2000

K2

K1-kerroin
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,30

TYÖKONEEN / KUORMA-AUTON KULJETTAJAN TYÖKOKEMUS /
TUTKINTO
K2-kerroin annetaan kullekin kuljettajalle seuraavasti:
Kuljettajan työkokemus kunnallisteknisistä rakennustöistä tai alan tutkinto
Kokemusvuodet tai tutkinto
- yli 5 vuotta tai ammattitutkinto
- 2 - 5 vuotta tai perustutkinto
- 0- 2 vuotta, eikä alan tutkintoa

K2-kerroin
1,00
1,10
1,20

Kuljettajan työkokemus ilmoitetaan tarjouslomakkeessa täysinä
vuosina vastaavissa tehtävissä.
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TARJOTUN KALUSTON LUOKITTELU
Pisteytetyt koneet asetetaan etusijaluetteloon koneluokittain alla
olevan taulukon mukaisiin luokkiin.
Koneluokan nimi

Luokituspaino

Luokat

Kaivukoneet, raskaat
Kaivukoneet, keskiraskaat

> 20tn
>10tn - 20tn

KKHt 21 ->, KKHp 19 ->
KKHt 11 - KKHt 21,
KKHp 10 - KKHp 19

Kaivukoneet, kevyet

7tn - 10tn

KKHt 08, KKHt 11,
KKHp 08, KKHp 10

Kaivukoneet, pienet
Traktorikaivurit
KUORMAAJAT
Pyöräkuormaajat
Pienoiskuormaajat
KUORMA-AUTOT

< 7tn

KKHt 00 - KKHt 08

< 5tn

KUP45 ->
KUP00, KUP03, KUP30

KAIVUKONEET

MUUT MAARAKENNUSKONEET JA LAITTEET
Tiehöylä
Täryjyrä
Telapuskutraktori
Harjakone
Nostokoriauto / KA
henkilönostimella
Traktori
Ajettavat ruohonleikkurit
Muut koneet ja laitteet

KALUSTON TILAAMINEN
Työnjohto tilaa koneet työmaalle kokonaistaloudellisesti järkevimmästä
koneluokasta edullisuusvertailun perusteella aiemmin mainituin
poikkeuksin.
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Työjohdolla on oikeus ottaa työmaalle sellainen kone, josta ei ole tehty
tarjousta, jos mikään tarjotuista vastaavista koneista ei ole vapaana
tarvittavana ajankohtana. Työkohteeseen valittu kone jatkaa työnjohdon
kanssa sovitun ajan loppuun, vaikka edullisempi kone vapautuisi kesken
työjakson.
TILAUKSEN PÄÄTTYMINEN
Työkohteen tilauksen päättymisestä pyritään ilmoittamaan urakoitsijalle
viimeistään kahta työpäivää ennen työn päättymistä.
LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET
Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen
jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen
mukaan liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava
nämä tiedot erillisellä liitteellä ja se on merkittävä salaiseksi.
Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.
TARJOUSTEN AVAAMINEN
Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa, tarjousajan
umpeuduttua.
HANKINTAPÄÄTÖS
Hankintapäätös puitesopimuksen piiriin kuuluvista urakoitsijoista tehdään
kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteella. Hankintapäätöksen tekee
Akaan kaupungin tekninen johtaja ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille
tarjoajille sähköpostitse. Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite,
jonne tämä tiedoksianto lähetetään.
Akaan kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset
osittain tai kokonaan.
TARJOUSTEN VOIMASSAOLOAIKA
Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa 3 kuukautta tarjouksen
jättämisestä.
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Tarjous on annettava liitteenä olevalla lomakkeella.
Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 22.1.2019 klo
12.00 mennessä osoitteeseen
Akaan kaupunki, tekninen toimi
Myllytie 3
37800 Akaa
Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä:
TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUT 2019-2020
Tarjouslomakkeelle on merkittävä tarjoajan sähköinen yhteystieto
(sähköpostiosoite). Sähköistä yhteystietoa käytetään mm. päätöksen
tiedoksiantoon.
LISÄTIEDOT
Kunnossapitopäällikkö Vesa Savolainen p. 040 335 3273
Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse 9.1.2019 klo 12 mennessä
vesa.savolainen@akaa.fi. Määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin
julkaistaan vastaukset 14.1.2019 osoitteessa
www.akaa.fi/ajankohtaista/hankinnat-myydaan
Vain kirjallisesti esitetyt kysymykset sitovat tilaajaa.
Akaan kaupunki
Tekninen toimi

Tekninen johtaja
Jaana Koota

LIITTEET

Työkonetarjouslomake
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