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TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN KONETÖISTÄ 
 

 Jämijärven kunta pyytää tarjouksia vuosina 2020 ja 2021 suoritettavista konetöistä,  

 joista ei erikseen pyydetä urakkatarjouksia työkohtaisesti. Sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi 2022 

 mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. 

 Tarjoukset pyydetään seuraavista koneista kuljettajineen: 

- tela-alustainen kaivinkone 

- tiehöylä ja lana 

- traktorityöt 

Lisäksi pyydetään tarjoukset: 

- kaavateiden pölynsidonnasta 

- kestopäällystettyjen teiden harjauksesta 

- tienvarsien ja hoidettavien peltoalueiden niitosta  

TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET 

Työt käsittävät kaavateiden kunnossapidon sekä muut mahdolliset työkohteet joissa tarvitaan 

tarjouspyynnössä mainittua kalustoa. 

Kunnossapidettävän tiestön pituus; asemakaavatiet n. 12 km sekä kevyenliikenteenväylät n. 2,5 km.  

Niitettäviä peltoalueita n. 9,12 ha.  

Muita mahdollisia työkohteita ovat kunnan omistamat kiinteistöt, piha-alueet jne. 

 
KÄYTETTÄVÄ KALUSTO 

Tarjouksessa on esitettävä luettelo kalustosta varusteineen, jolla tarjouspyynnön sisältämät työt 

tullaan hoitamaan.  

Käytettävän kaluston tulee olla tarjouspyynnön mukaisiin tehtäviin yleisesti käytettyä ja soveltuvaksi 

osoittautunutta. Tarvittaessa tarjoajan tulee esittää selvitys tai perusteet kaluston soveltuvuudelle. 

 
MAKSUEHDOT JA LASKUTUS 

Tarjoukset konetöistä tehdään yksikköhinnalla euroa / h, teiden suolaus yksikköhinnalla euroa / t ja 

pelto-alueiden niitot € / ha (ilman alv:a). Hyväksytyn tarjouksen tehneen urakoitsijan tulee pitää kirjaa 

suoritetuista töistä ja toimittaa ne Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon aina laskun liitteenä. 

Tarjouksen mukaisten tehtävien hoidosta laskutusväli on enintään 1 kuukausi ja maksuehto 14 

vuorokautta. 

 
MUUT EHDOT JA TYÖN SUORITTAMINEN 

Yrittäjän kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä kilpailuun pääsemiseksi: 

Vaatimukset: 

- laadullinen kapasiteetti oltava hyvä 

- määrällinen kapasiteetti oltava riittävä 

- luotettava / yleinen soveltuvuus oltava hyvä 

- yhteistyökykyisyys oltava hyvä 

- aikaisempien sopimusten kunnollinen täyttäminen oltava hyvä 

- yleinen vastuukyky oltava hyvä 

- toimitusvarmuus oltava hyvä 
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Urakoitsijan tulee huolehtia kunnossapitotyöhön liittyvästä tarvittavasta liikenteen varoittamisesta ja 

ohjaamisesta. Urakoitsijalla tulee olla käytettävissä asianmukainen työnjohto. 

 

Tarjouksen tekijän tulee antaa selvitys em. vaatimusten täyttymiseen vaikuttavista asioista. 

 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, joka joltain osin ei täytä em. vaatimuksia. 

 

Tarjouksen liitteenä tulee olla  

 - selvitys yrityksen merkinnästä ennakonperintärekisteriin ja arvonlisärekisteriin 

 - Y-tunnus 

- todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma on tehty 

 -  todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai todistus 

siitä että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

 -  todistus Tieturva I-kurssin suorittamisesta (jokaiselta koneenkuljettajalta) 

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

 

Liitteet on oltava tarjouksen mukana tai muutoin tarjous joudutaan hylkäämään virheellisenä tai 

puutteellisena. 

 

Työn suorituksesta tehdään kirjallinen sopimus Jämijärven kunnan ja urakoitsijan / urakoitsijoiden 

välillä ennen töiden aloittamista. 

Jämijärven kunnalla on oikeus purkaa sopimus ilman seuraamuksia jos kahden (2) annetun kirjallisen 

huomautuksen jälkeen työtä ei ole tehty sopimuksen mukaisesti. 

 
TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN NOUTAMINEN, TARJOUKSEN JÄTTÖAIKA JA VOIMASSAOLO 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta tai kunnan 

nettisivuilta 24.9.2019 alkaen. Tarjousten tulee olla voimassa ja sitovia 2 kuukautta tarjousten 

jättämiselle asetetun määräajan yli. 
 

Kunta pidättää itsellään oikeuden korvauksetta joko hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset ja 

tarvittaessa jakaa työt useamman urakoitsijan kesken tai teettää em. alojen peruskunnostus- ja 

uudisrakennustöitä kokonaisurakkana. 
Hankinta on avoin ja valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, 
joka täyttää tilaajan antamat vaatimukset. 

 

Puutteellisia tarjouksia ei oteta käsittelyyn. 
 

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon 
25.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 

 Jämijärven kunta / tekninen lautakunta, Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI. 

Kuoreen merkintä ”KONETYÖTARJOUS” 

 

 Määräajan jälkeen myöhässä saapuneita tarjouksia ei huomioida. 

 

Lisätietoja: Riikka Koivumäki 040 – 769 9182 tai riikka.koivumaki@jamijarvi.fi 

 

 

Jämijärvi 17.9.2019  Tekninen lautakunta 


