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 38800 JÄMIJÄRVI   14.9.2021 
  
 TARJOUSPYYNTÖ   

Jämijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia vuosina 2022 - 2023 suoritettavista 
kunnan kaavateiden sorastuksista sekä muihin mahdollisiin kohteisiin tarvittavista kiviaineksista. 
Tarjoushinnat tulee antaa kaavateitä koskien ns. matolle levitettynä ja muita kohteita koskien perille 
toimitettuna. 

 
Kunnan kaavateitä on kaikkiaan n. noin 12 km, osa päällystettyjä ja osa murskepintaisia. 
Murskepintaisten kaavateiden kunnossapitoon käytetään pääasiassa kalliomursketta (km 0-12 mm).  

 
Kunta pidättää itsellään oikeuden korvauksetta hylätä kaikki tarjoukset. 
 
Urakoitsijan tulee kiviainesten ajon aikana huolehtia tarvittavasta liikenteen varoittamisesta ja 
ohjaamisesta ja urakoitsijalla tulee olla käytössään asianmukainen työnjohto. Työturvallisuudesta 
vastaa urakoitsija. 
 
Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevaan kaavakkeeseen arvonlisäverottomilla hinnoilla. 
Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
 

 Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme  
 (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: 

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

· Kaupparekisteriote. 
· Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen 
antama selvitys verovelan määrästä. 

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

· Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
· Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
· Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. 
· Selvitys voimassa olevasta liikenneluvasta. 

 
 Liitteiden tulee olla tarjouksen mukana tai muutoin tarjous hylätään virheellisenä ja puutteellisena. 
 

Hinnat tulee antaa (€ / t) oheisella lomakkeella eri lajikkeille sisältäen materiaalin, kuormauksen ja 
kuljetuksen (alv 0%) 
 
Hankinta on avoin ja valituksi tulee hinnaltaan edullisin tarjous. 
 
Valintaperusteena on lajikkeittain edullisin hinta ja osatarjoukset hyväksytään. Kunta pidättää 
itsellään oikeuden valita niiden tarjoajien väliltä, jotka ovat jättäneet samanhintaiset lajiketarjoukset ja 
valita niistä tapauskohtaisesti, toimittajan toimitusajan ja materiaalin saatavuuden perusteella. 

 
Mikäli edullisimman tarjouksen tehneen lajiketta ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa toimitettuna, 
kunta voi kiireellisissä tapauksissa käyttää toiseksi edullisimman toimittajan tekemää tarjousta, mikäli 



toiseksi edullisimman tarjouksen jättänyt toimittaja toimittaa lajikkeen tarjouksessaan ilmoittamalla 
hinnalla. 

 
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa Jämijärven kunnan teknisestä toimistosta tai 
tulostettavissa kunnan internet-sivulta 20.9.2021 alkaen. 
 
Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon 
15.10.2021 klo 12.00 mennessä osoitteella  
Jämijärven kunta / tekninen lautakunta 
Peijarintie 5A, 38800 JÄMIJÄRVI. 
Kuoreen merkintä "KIVIAINESTARJOUS". 

 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja antaa:  vt. tekninen johtaja Riikka Koivumäki 
                p. 040 769 9182 
                riikka.koivumaki@jamijarvi.fi   
 
                assistentti Marko Sillanpää 
                p. 050 322 9008 
                marko.sillanpaa@jamijarvi.fi 
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   TARJOUSLOMAKE KIVIAINEKSET 2022-2023 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Päiväys:   _____________________________ 
   

Allekirjoitus:  _____________________________________________________ 

Nimenselvennys  _____________________________________________________ 

Osoite:   _____________________________________________________ 

Puhelin:   _____________________________________________________ 

sposti:   _____________________________________________________ 
 
 
LIITTEET:  _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 

 
 

   Soramurskeet  € / tn   (alv 0 %)  Kalliomurskeet   € / tn    (alv 0 %) 

 sm 0-100 sm 0-65 sm 0-35 sm 0-16  km 0-65 km 0-32 km 0-16 km 0-12 
Kaava-alueen 
sorapintaiset tiet 
keskustassa ja Jämillä 

         

 
Muut kohteet 

         

 
 

   Kivituhka € / t (alv 0%)  Salaojasora € / t (alv 0%) 

  0-4 0-8        
 
Muut kohteet 

         

 
 

   Hiekkalaatikkohiekka € / t (alv 0%)  Täyttösora € / t (alv 0%) 

 
Muut kohteet 

         

 
 

   Hiekoitussepeli (3-6 mm) € / t (alv 0%) 
 

  

 
Muut kohteet 

         


