
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 303631

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Jämijärven kunta

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0133127-4

Postiosoite Peijarintie 5 A

Postitoimipaikka Jämijärvi

Postinumero 38800

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Jouni Lehtinen

Puhelin +358 449899618

Sähköpostiosoite jouni.lehtinen1000@gmail.com

NUTS-koodi Satakunta FI196

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.jamijarvi.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=303631&tpk=df63bd98-f1d0-440e-85a3-
69a2021a5356

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=303631&tpk=df63bd98-f1d0-440e-85a3-
69a2021a5356

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

Jämijärven kunnan sivistystoimen koulun ja päiväkodin suunnittelu ja 
rakentaminen,  KVR-urakka
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38800 Jämijärvi
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Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970

jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi
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II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Jämijärven kunnan sivistystoimen koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen,  
KVR-urakka

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Rakennustyöt (45000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Urakkamuotona on kiinteähintainen KVR-urakka. KVR-urakoitsija toimii kohteen 
pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa 
kohteen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvästä 
kokonaiskoordinoinnista mukaan lukien rakennusluvan haku.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

Hankinnan kohde

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

Jämijärvi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinta käsittää Jämijärvelle KVR-urakkana toteutettavan koulu- ja 
päiväkotirakennuksen piha-alueineen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.
KVR-urakka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. KVR-
urakka kattaa uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentamisen käyttövalmiiseen 
kuntoon piha- ja aluetöineen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisine kalusteineen ja 
varusteineen, sekä sen lähialueille liittymiseksi tarvittavat rakenteet ja liittymät. KVR-
urakkaan sisältyy olemassa olevien vanhainkodin ja koulurakennusten purkaminen 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Kesälomat lyhentävät käytännössä käytettävää suunnitteluaikaa ja annettu lisäaika 
varmistaa sen, että suunnitteluun ja tarjouksen laatimiseen on käytettävissä riittävä 
aika.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa
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II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

11 500 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

25 kuukautta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös 
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
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Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa tilaajanvastuulain mukainen selvitys, jossa 
on: 
- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
- verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai 
muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, 
sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä 
- kaupparekisteriote 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. tilaajavastuu.fi -raporttia. Selvitykset 
eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava 
toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen 
vastaava selvitys.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Tarjoajan kolmen viimeisen tilikauden liikevaihdon keskiarvo tulee vähintään olla 
11.000.000,00 EUR alv 0%. Tarjoajan kuuluessa osaksi isompaa konsernia 
tarkastellaan ko. vähimmäisvaatimuksen osalta konsernin liikevaihtoa. 
 
- Mikäli tarjoaja käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja taloudellista ja 
rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, hankintayksikkö 
edellyttää, että tarjoaja ja kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen toteuttamisesta. Tarjouksen liitteenä tulee tällöin 
yksiselitteisesti esittää miten ja miltä osin voimavaroja käytetään hankkeessa.  
 
- Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä. Ryhmittymältä edellytetään 
osakeyhtiömuotoa sopimusaikana, rakennus-, takuu-, ja 10-vuotisvastuun ajaksi. 
Tarjouksen liitteenä tulee tällöin yksiselitteisesti esittää ja ilmoittaa ryhmittymänä 
tarjoaminen.

- Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, tarjouksen liitteenä tulee tällöin 
yksiselitteisesti esittää ja ilmoittaa ryhmittymänä tarjoaminen. (Kaikkien ryhmittymän 
osallisten pitää toimittaa ja täyttää urakoitsijalta vaaditut todistukset). 
Työyhteenliittymällä tai ryhmittymällä tulee olla yhtiö muodostettuna ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa em. taloudelliset tiedot vähimmäisvaatimusten 
täyttymisen toteamiseksi. 

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Tarjoajalla tulee olla referenssinä viimeisen viiden vuoden ajalta 
(valmistunut/valmistuu 2015-2020) - vähintään yksi 2000 brm2 kokoinen hanke ja - 
vähintään kaksi julkista rakennushanketta (uudisrakennus), joista vähintään toisen 
tulee olla perusopetuksen koulurakennus tai varhaiskasvatuksen rakennus.
Tarjoajien on liitettävä tarjoukseensa referenssiluettelo em. vähimmäisvaatimusten 
täyttymisen toteamiseksi.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
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III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Tarjousajan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan ja laaditaan 
avauspöytäkirja. Avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: 
 
− tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 
− tarjousten vertailu ja sopimusneuvottelut 
− hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 
− sopimuksen tekeminen.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja/tai 
keskeyttää hankinnan perustelluin syin. Tällainen syy on esimerkiksi, että kaikki 
saadut tarjoukset ylittävät hankkeen hyväksytyn budjetin. 
 
Tarjous voidaan hylätä, jollei se ole tarjouspyynnön mukainen tai se sisältää 
tarjouspyynnön vastaisia urakoitsijan ehtoja.

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

14.09.2020 12:00 (UTC+03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

14.09.2020 12:01

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä

Tarjousajan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan ja laaditaan 
avauspöytäkirja. Avaustilaisuus ei ole julkinen. 

VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite

Ilmoituksen viite

2020-049219

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.1) Muutoksen syy

Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Muutettava kohta: 

Oikaistava tieto: 17.08.2020 

Oikaisu: 14.09.2020 
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Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 15.07.2020 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Rakennuttaja toimittaa viimeistään 27.7.2020 viimeiset tarjouspyyntöasiakirjatäydennykset ja 
vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 
 
Tarjoajan on varmistettava tämän jälkeen olevansa tietoinen kaikista tarjouspyyntöasiakirjoista 
täydennyksineen, ennen tarjouksen jättämistä. 

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan tunniste

303631

VII.2) Muut täydentävät tiedot

Kesälomat lyhentävät käytännössä käytettävää suunnitteluaikaa ja annettu lisäaika 
varmistaa sen, että suunnitteluun ja tarjouksen laatimiseen on käytettävissä riittävä 
aika.

Osan numero: IV.2.7

Muutettava kohta: 

Oikaistava tieto: 17.08.2020 

Oikaisu: 14.09.2020 

Hankinnan kohteen kriteerit

KVR-urakan kiinteä kokonaishinta (alv 0%)

KOKONAISHINTA € (alv 0%)  hintapisteet max. 40 p
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Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
Kokon
aishint
a

Rakennuttamiskustannukset; 
suunnittelu, liittymis- ja 
viranomaismaksut

€         
      
Osahi
nta

Syötettävä

Purkukustannus, 
vanhainkotirakennus

€         
      
Osahi
nta

Syötettävä

Purkukustannus, olemassa 
oleva koulurakennus

€         
      
Osahi
nta

Syötettävä

Aluetyöt      €    
           
 
Osahi
nta

Syötettävä

 Rakennustekniikka       €   
           
 
Osahi
nta

Syötettävä

LVIA-tekniikka      €    
           
 
Osahi
nta

Syötettävä

Sähkötekniikka      €    
           
Osahi
nta

Syötettävä

Kalusteet ja varusteet      €    
           
Osahi
nta

Syötettävä

Tarjoaja täyttää kohdassa "III 
1.1) Ammattitoiminnan 
harjoittamiskelpoisuuden 
vaatimukset, myös ammatti- 
tai kaupparekistereihin 
kuulumista koskevat 
vaatimukset." 

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä,
lataa enintään kolme (3) 
kuukautta vanhat 
todistukset 

Ladattava

Tarjoaja täyttää kohdassa "III 
1.2) Vaatimukset 
taloudellisesta ja 
rahoituksellisesta tilanteesta." 
esitetyt kelpoisuusehdot.

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa tilipäätös tai vastaava 
selvitys, mistä em. 
vaatimuksen täyttyminen 
voidaan todenta 

Ladattava
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Tarjoaja täyttää kohdassa "III 
1.3) Vaatimukset tekniselle ja 
ammatilliselle pätevyydelle." 
esitetyt kelpoisuusehdot.

Kyllä

Jos kyllä

Jos kyllä, 
Referenssi 1:
esitä liitteellä >2000 brm2 
kokoinen hanke 
(valmistunut/valmistuu 2015
-2020)  

Ladattava

Referenssi 2:
esitä liitteellä vähintään 
kaksi julkista 
rakennushanketta 
(uudisrakennus tai 
peruskorjaus), joista 
vähintään toisen tulee olla 
perusopetuksen 
koulurakennus 
(valmistuneet/valmistuvat 
2015-2020)  

Ladattava

Tarjoajan tulee ennalta 
osoittaa hankinnan 
soveltuvuusvaatimusten 
täyttyminen liittämällä 
tarjoukseensa täyttämänsä 
tarjouspyynnön liitteenä oleva 
Yhteinen eurooppalainen 
hankin-
ta-asiakirja (ESPD), jonka 
vaatimuksia täydennetään 
seuraavasti: 

Ammatillinen vastuuvakuutus 
(IVb): voimassa olevan 
toiminnan vastuuvakuutuksen 
vakuutussumma vähintään 1 
000 000,- euroa.  

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa vakuutuskirjasta kopio 
tai vastaava selvitys, mistä 
em. vaatimuksen 
täyttyminen voidaan 
todentaa 

Ladattava

Muut taloudelliset tai 
rahoitusta koskevat 
vaatimukset (IVb): yrityksen 
luottoluokitus 
täyttää vähintään Rating Alfa -
luokituksen A+ (tyydyttävä +) 
tason. 

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa selvitys, mistä em. 
vaatimuksen täyttyminen 
voidaan todenta 
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Muut taloudelliset tai 
rahoitusta koskevat 
vaatimukset (IVb): 
Tarjoajayritys täyttää 
tilaajavastuulain (1233/2006 ja 
muutos 678/2015) mukaiset 
vaatimukset. Vaatimusten 
täyttyminen voidaan 
myöhemmin osoittaa lain 
mukaisilla todistuksilla ja 
selvityksillä tai 
Tilaajavastuu.fi 
–yritysraportilla tai 
Rakentamisen Laatu RALA 
ry:n yritysraportilla.

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa asiakirjat, mistä em. 
vaatimuksen täyttyminen 
voidaan todentaa 

Rakennusurakoiden 
toteuttamisesta vastaavat 
tekniset asiantuntijat tai 
tekniset laitokset 
(IVc): Pääurakoitsijan 
palveluksessa olevan, työtä 
johtavan työpäällikön / 
projektipäällikön on oltava 
koulutukseltaan vähintään 
teknillisen oppilaitoksen / 
ammattikorkeakoulun 
rakennustekniikan 
insinööritutkinnon suorittanut 
sekä hänellä on 
oltava kokemusta vastaavista 
tehtävistä vähintään 5 vuotta. 
Perustelluissa tapauksissa 
tilaaja voi hyväksyä 
työpäälliköksi kokeneen 
rakennustekniikan teknikon / 
rakennusmestarin.  

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa asiakirjat, mistä em. 
vaatimuksen täyttyminen 
voidaan todentaa 

Rakennusurakoiden 
toteuttamisesta vastaavat 
tekniset asiantuntijat tai 
tekniset laitokset 
(IVc): Työmaan vastaavan 
työnjohtajan sekä lvv-, iv- ja 
sähkötöiden työnjohtajien 
tulee 
olla vähintään teknillisen 
oppilaitoksen / 
ammattikorkeakoulun 
insinöörin / teknikon 
tutkinnon suorittaneita tai 
heillä on oltava vastaavat 
tiedot. Työkokemusta tulee 
olla 
vähintään 3 vuotta vastaavista 
tehtävistä.

Kyllä

Jos kyllä

Jos Kyllä
lataa asiakirjat, mistä em. 
vaatimuksen täyttyminen 
voidaan todentaa 

Ladattava
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Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Hyötyala hym2, sallittu 
poikkeama (3 369 m2) osalta 
on +- 5 %

m2  3 200
Syötettävä

 3 538

Bruttoala brm2 (laskennallinen 
kokonaislaajuus) Syötettävä
Tarjoajan esityksen mukainen 
tilaohjelma laajuuksineen

Ladattava

Alustava 
asemapiirustus/tontinkäyttösu 
unnitelma korkotietoineen 
(1:200 / 1:500)

Ladattava

Alustavat 
luonnossuunnitelmat, 
pohjakuvat (1:100)

Ladattava

Julkisivut (pääjulkisivut 2 kpl) 
ja periaateleikkaukset 
korkotietoineen (1:100)

Ladattava

Havainnekuvat; sisänäkymä ja 
ulkonäkymä

Ladattava

Kuvaus arkkitehtonisesta ja 
rakenneteknisestä 
perusratkaisust

Ladattava

Rakennustapaselostus (RT 15 
-10762 tai vastaavan mallin 
mukaisesti)

Ladattava

Rakennetyypit (AP, YP, US, 
VS, VP)

Ladattava

Taloteknisten järjestelmien 
järjestelmäkuvaukset

Ladattava

LVI-asemapiirros 1:500 Ladattava

LVI-luonnospiirustukset 1:100 Ladattava

LVI-rakennustapaselostus Ladattava

Sähkö-asemapiirros 1:500 Ladattava

Sähkö-luonnospiirustukset 
1:100

Ladattava

Rakennustapaselostus 
sähkötyöt

Ladattava

Yksikköhintaluettelot Ladattava

Energiatehokkuusluokka:
tulee olla vähintään B. 

Jos kyllä

Jos Kyllä lataa asiakirjat, 
mistä em. vaatimuksen 
täyttyminen voidaan 
todentaa   

Ladattava

MUUT SELVITYKSET JA 
TIEDOT

Projektiorganisaation esittely 
ja ansioluettelot; 
projektipäällikkö, 
pääsuunnittelija, muut 
suunnittelijat, vastaava 
työnjohtaja

Ladattava

Yrityksen referenssitiedot 
(päätoteuttaja ja 
pääsuunnittelija)

Ladattava

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970

jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi

Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 303631
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Tarjouspyynnon_espd_303631.pdf

Urakkaohjelma_KVR.pdf

Suunnitteluohjelma-KVR.pdf

Jämijärvi_Purkutyöselostus.pdf
Tilaluettelo.pdf

Keittiö_Layout_luonnos.pdf
Jämijärven koulu_Laiteluettelo.pdf
jämijärven_asemakaavaluonnos_PDF.pdf
jämijärven_asemakaava_dwg.dwg
0054217_Jämijärven_koulukeskus_lausunto (1).pdf
0054217_leikkaukset_A_B.pdf

0054217_tutkimuskartta_200.pdf

Tervetalo_asiakirja_Jämijärvi.pdf
Turvallisuusasiakirja.pdf

HAVAT JÄMIJÄRVI.pdf
Vastaanotto.pdf

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Markus Ojakoski Vt kunnanjohtaja

Muut tiedot

Tarjouksen lähettäminen

Kuvaus laatujärjestelmästä tai 
hankekohtaisesta 
laatusuunnitelmasta

Ladattava

Alustava yleisaikataulu Ladattava

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970

jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi

Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 303631
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