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Tarjouspyyntö ”Kaisankodin maalausurakka” 

Tarjouspyynnön kohde 

Punkalaitumen kunnan tekninen toimi pyytää kokonaishintaurakkatarjousta Kaisankodin julkisivun 

kunnostuksesta sekä Kaisankodin ja palvelukeskus Pakarin sokkeleiden käsittelyistä liitteenä olevan 

työselityksen mukaisesti. 

Lisäksi yksikköhinnalla tarjotaan ammattimiestyötunti ja apumiestyötunti. Tarjoajan tulee tutustua 

kohteisiin sekä mitata määrät ja todeta vallitsevat olosuhteet ennen tarjouksen jättämistä.  

Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää aikatauluehdotus työn aloituspäivämäärän ja valmistumispäi-

vämäärän tarkkuudella. Urakka tulee olla kokonaisuudessaan valmis 31.9.2021.  

Urakkasopimus laaditaan Pienurakkasopimus 80265-kaavakkeelle. Sopimuksessa noudatetaan ra-

kennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) mutta työaikaista vakuutta ei aseteta, vaan maksut 

maksetaan työn edistymisen mukaan (poikkeus YSE 36 § 2 mom).  

Tilaajan yhteystiedot 

Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun 

Y-tunnus 0138037-5 

Kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi, p.040 641 2044 

kari.isokivijarvi@punkalaidun.fi 

Tarjouspyyntöasiakirjat 

• tämä tarjouspyyntökirje pvm. 12.2.2021 

• urakkarajapiirustus 2.2.2021 

• työselitys 11.2.2021. 

• turvallisuusasiakirja 3.2.2021. 
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Hankintaehdot ja tarjouksen valintaperuste 

Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankintamenet-

tely on avoin menettely ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan nettisivuilla 12.2.2021. 

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin. Osa- ja 

vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 

Tilaaja käyttää tässä hankkeessa sähköistä tiedonantoa. 

 

Hankintapäätöksen valintaperusteet: Tarjoushinnaltaan halvin. 

Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja. 

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden keskeyttää hankinta perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla 

esim., että kaikki tarjoukset ylittävät hankkeelle varatun määrärahan. Tarjouksen tekemisestä ei 

makseta korvausta tarjoajille.  

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 

Tarjous toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kari.isokivijarvi@punkalaidun.fi, tai kirjallisena osoit-

teella: Punkalaitumen kunta/ Tekninen toimisto, Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALAIDUN 19.3.2021 

klo 15.00 mennessä. Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tulee toimittaa vasta ennen urakkasopi-

muksen allekirjoitusta. Tarjouskuoreen/otsikkokenttään tulee lisätä maininta ”Kaisankodin maa-

lausurakka".  

Tarjouspyyntöön liittyviin kyselyihin vastaa kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi, 040 641 2044, 

kari.isokivijarvi@punkalaidun.fi. Vain tilaajan kirjallisena antamat tiedot ovat tilaajaa sitovia. 

Tarjouksen voimassaolo ja päätös hankinnasta 

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes valitulle toimittajalle on tehty tilaus, kuitenkin enintään 60 päivää 

tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 

Hankinnasta tehdään kirjallinen päätös, joka annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille.  
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Tarjoajan tulee antaa tarjouksen yhteydessä valaehtoinen vakuutus siitä, että yritys täyttää tilaaja-

vastuulain (1233/06) mukaiset edellytykset, yrityksen vastuuhenkilöitä ei ole määrätty liiketoiminta-

kieltoon ja että sillä on hallussaan alla mainitut selvitykset ja ne ovat ajantasaisia eikä niissä ole 

moitittavaa (esim. veroja maksamatta ilman, että on maksusuunnitelma). Hankkeen urakoitsijaksi 

valitun yrityksen tulee toimittaa mainitut selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

Toimitettavat selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset koskevat myös ali-

urakoitsijoita. 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta kos-

kevia sekä kuntalain säännöksiä. 

Punkalaitumella 11.2.2021 

Kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi 

 


