TARJOUSPYYNTÖ
23.8.2019

Ikaalisten Vesi Oy
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava tarjouspyyntö
Työkonepalvelut 2019 – 2021 sekä optiovuodet 2022 ja 2023
1
1.1

Hankintayksikön perustiedot
Tilaajan yhteystiedot

Ikaalisten Vesi Oy
Poppelikatu 7
39500 IKAALINEN
Vastaanottaja: toimitusjohtaja Tomi Teuho
puh. 050 585 0022
sähköposti: tomi.teuho@ikaalistenvesi.fi
verkkosivu: www.ikaalistenvesi.fi
1.2

Toimiala

Vesihuolto
1.3

Hankintayksikön esittely

Ikaalisten Vesi Oy vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Ikaalisten
kaupungissa omalla toiminta-alueellaan. Talousvettä valmistetaan noin 1.600 m3/d. Vesijohtoverkostoa on noin 114 km, jätevesiverkostoa on noin 81 km ja jätevedenpumppaamoja on yli 60 kpl.
2

Hankintalaji

Työkonepalvelut
Tilaaja arvioi, että vesihuollon rakentamiseen ja huoltamiseen tarvittavia työkonetyöpalveluja hankitaan vuosittain yhteensä noin 60.000 – 80.000 eur alv 0 %. Arvio on alustava
eikä Tilaaja sitoudu sopimusajalla kiinteisiin hankintamääriin, vaan työkonepalveluja hankitaan sopimuskauden aikana tarpeita vastaavasti.
Hankekohtaiset tavoitteet määritellään tarvittaessa kussakin hankkeessa erikseen yhdessä Tilaajan ja työkonepalvelua tuottavan Palveluntuottajan kanssa.
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Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö koskee Ikaalisten Vesi Oy:n tilaamaa yleensä vesihuollon rakentamisessa
ja kunnossapidossa tarvittavien tuntihintaisten työkonepalveluiden hankintaa. Työkonepalvelu käsittää työkoneen toimittamisen kuljettajineen tuntityöhön Ikaalisten Vesi Oy:n työkohteeseen ja yhtiön työnjohdon tai edustajan alaisuuteen.
Tarjouspyyntö koskee myös Ikaalisten Vesi Oy:n tie- ja piha-alueiden talvikunnossapidossa (lumen auraus ja liukkauden torjunta) käytettävää työkonetta ja sen tuntihintaa. Talvihoidon laajuudesta alueittain sovitaan myöhemmin erikseen valitun Palveluntuottajan
kanssa erillisellä sopimusliitteellä.
Tarjouspyyntö koskee seuraavien konetyyppien työkoneita ja näiden lisälaitteita sekä henkilötöitä:
1. Imutankkiauto
2. Painehuuhteluauto
3. Hydrauliset kaivinkoneet
3.1 Hydraulinen, tela-alustainen kaivinkone
3.2 Hydraulinen, pyöräalustainen kaivinkone
4. Nelivetotraktori
5. Kuorma-auto
6. Aurausnelivetotraktori / -pyöräkuormaaja talvikunnossapitoon
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa tai tilata tarvittaessa erikseen Ikaalisten Vesi
Oy:n investointikohteiden kone- ja kuljetusurakoita. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi kilpailutetut rakentamisen kokonaishintaurakat tai Ikaalisten Vesi Oy:n ja Ikaalisten
kaupungin väliset yhteiset työmaat, joissa Ikaalisten kaupunki toimii Tilaajan kumppanina
tai hankkeen päätoteuttajana.
Tarjouspyyntö ei koske sako- ja umpikaivosäiliöiden eikä vastaavien jätevedenkäsittelyjärjestelmien käsittely- ja kuljetuspalvelua. Tarjouspyyntö ei koske myöskään kuivatun jätevesilietteen jatkokäsittelyä eikä sen kuljetuspalvelua.
4

Sopimuskausi

Sopimuskausi on määräaikainen. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja
on voimassa 31.12.2021 saakka. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiovuodella
tai optiovuosilla sopimuskauden päättymisestä lukien. Sopimuksen optiojaksot ovat 1.1.–
31.12.2022 ja 1.1.–31.12.2023. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään kaksi (2)
kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ellei optio-oikeutta käytetä, sopimus päättyy.
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Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan avointa menettelyä käyttäen.
Hankinta on kokonaishankintahinta-arvioltaan erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n
mukaisen EU-kynnysarvon alittava palveluhankinta.
Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Ikaalisten Vesi Oy:n verkkosivuilla osoitteessa
www.ikaalistenvesi.fi/tarjouspyynnot.
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta.
6

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä
käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja konekohtaisia tarjouslomakkeita. Kustakin työkoneesta tulee täyttää erikseen oma konekohtainen tarjouslomake. Tarjouslomakkeen jokainen pyydetty kohta tulee täyttää. Vajavaisin tiedoin täytetty lomake
voidaan hylätä.
Osatarjoukset ovat sallittuja: tarjoaja voi antaa tarjouksen joko yhdestä tai useammasta
työkonetyypistä ja näiden osalta joko yhdestä tai useammasta työkoneesta.
Tarjouksen tulee sisältää pyydetyt tiedot palveluntuottajasta, työkoneesta, varustelusta,
kuljettajasta sekä tarjottavista lisälaitteista. Tarjoukseen tulee liittää kohdan 7 mukaiset todistukset ja selvitykset. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina tuntihintoina
€/tunti (alv 0 %). Tarjous voi sisältää hankinnassa olevia työkoneita puitesopimusluonnoksessa mainituin ehdoin.
Työkoneen tuntihinnan tulee sisältää koneen siirtokustannukset työkohteelle ja kohteelta
toiselle, koneen siirtohintaa ei laskuteta erikseen. Laskutusperusteinen työaika alkaa, kun
varsinainen työ alkaa työkohteessa.
Työkoneiden sopimushinnat ovat kiinteinä voimassa 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen
hintoja tarkistetaan Maanrakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin mukaisesti (indeksi
2020=100) käyttäen vertailuarvona tammikuun indeksilukua. Ensimmäinen hinnantarkistus
tehdään 1.5.2021 alkaen ja tämän jälkeen 12 kuukauden välein.
Lisälaitteista maksettavat sopimushinnat ovat kiinteinä voimassa koko sopimuskauden
ajan.
Imutankki- ja painehuuhteluautojen tarjouksissa tulee huomioida, että Ikaalisten Vesi Oy
oikeuttaa puitesopimustoimittajan purkamaan maksutta tilaamiensa jätevesiverkoston ja
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jätevesipumppaamoiden huolloissa syntyneet viemärivedet Tilaajan jätevedenpuhdistamon sakokaivolietteen vastaanottoasemalle. Painehuuhteluauto on myös oikeutettu hakemaan maksutta käyttämänsä huuhteluveden Tilaajan tilaamiin työkohteisiin Tilaajan osoittamalta vesipisteeltä. Ilman puitesopimusta yrityksen tulee noudattaa Ikaalisten Vesi Oy:n
kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Edellä mainitut määrät tulee raportoida Ikaalisten
Vesi Oy:lle.
Aurauksessa Tilaaja toimittaa aurauskoneelle hiekoitushiekan. Tarjous tulee antaa aurauksesta ja liukkauden torjunnasta €/tunti (alv 0 %).
Tarjoajan on otettava huomioon tarjousta tehdessään, että palvelutilaukset toteutetaan Tilaajan päättämän aikataulun mukaisesti.
Kaluston on oltava Tilaajan käytettävissä heti sopimuskauden alkaessa niin, että se on
kuntonsa ja varusteidensa puolesta työn alkaessa täysin moitteettomassa kunnossa ja
täyttää kaikki vaatimukset käytettävyyden, tehon ja työturvallisuuden osalta.
6.1

Palveluhinnat

Palvelutilaukset tehdään tässä tarjouspyynnössä ja puitesopimusluonnoksessa esitetyin
ehdoin palveluiden tarpeen mukaisesti.
Työkoneen tuntihinnan tulee sisältää koneen siirtokustannukset työkohteelle ja kohteelta
toiselle, koneen siirtohintaa ei laskuteta erikseen. Laskutusperusteinen työaika alkaa, kun
varsinainen työ alkaa työkohteessa.
Työkoneille ei anneta minimityötakuuta, eikä jatkuvaa työllistymistä. Osa töistä on toisinaan lyhytkestoisia. Tehtävät eivät aina ole sidoksissa normaaliin työaikaan. Päivittäisestä
normaalista työajasta (7.00 – 15.30) vähennetään ruokatauko (1/2 h) ja kahvitauot (2x15
min). Perjantain työaika on lyhyempi (7:00 – 14:15). Laskutuksen tulee perustua todellisiin
tehtyihin tunteihin. Työtuntilappuihin tulee ottaa tilaajan edustajan kuittaus työmaalla viikoittain.
Kuhunkin työtehtävään valitaan parhaiten soveltuva konetyyppi. Konevalinnan tekee se
Ikaalisten Vesi Oy:n edustaja, jonka teettämiin työkohteisiin kone tai kuljetusväline tilataan.
Koneet tilataan työmaalle konetyypeittäin edullisuusjärjestyksessä vapaana olevista työkoneista. Hankinnan valintaperusteena on konetyypeittäin halvin tarjoushinta.
Mikäli Tilaaja saa useita työkonetarjouksia samalla varustelutasolla, niin puitesopimusjärjestelyyn Tilaaja päättää valita riittävän lukumäärän koneyksiköitä työkonekohtaisesti.
Tela- ja pyöräalustaiset kaivinkoneet vertaillaan hinta- ja painoluokittain: 1-5 tn, 6-10 tn,
11-15 tn, 16-20 tn ja 21-25 tn. Tilaaja tarkistaa tarjottavien koneiden luokituksen oikeellisuuden maanrakennuskoneiden luokitustyöryhmän laatiman taulukon mukaan.
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Työkonepalveluja hankitaan vain tarpeen mukaan, joten missään konetyhmässä ei voida
taata jatkuvaa tai täysipäivästä työtä.
7

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Palveluntarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;
7. todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen.
Muuna selvityksenä tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä hyväksytään
Tilaajavastuu.fi-palvelun todistus, joka osoittaa tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten
täyttymisen tai voimassa oleva RALA-pätevyystodistus.
Palveluntuottajalla tulee olla sopimuskauden aikana voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa tuotettavaan palveluun ja joka kattaa työssä Tilaajalle tai
kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta on toimitettava Tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea (3) kuukautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa sopimuskauden aikana.
Tilaajalla on hankintalain 1397/2016 79 § mukaisesti oikeus sulkea pois sellainen yritys,
joka ei ole toimittanut pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä.
7.1

Palveluntuottajan henkilöstölle asetetut vaatimukset

Sopimusneuvottelut ja työmaan johto tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että palveluntuottajalla ja sen kuljettajilla on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito.
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Koneen kuljettajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattitaito ja aiempaa kokemusta
katu- ja kunnallisteknisten konetöiden suorittamisesta. Koneen kuljettajalla tulee olla hyväksytysti suoritettu, voimassa olevat työturvallisuuskortti ja tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva 1 -kurssi. Rakentamiseen osallistuvalta kuljettajalta vaaditaan Valviran voimassa oleva vesityökortti. Korteista on pyydettäessä esitettävä todistus Tilaajalle.
Ikaalisten Vesi Oy:n työnjohdolla on oikeus arvioida suoritettavan tehtävän perusteella kuljettajan ammattitaidon riittävyys. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yrittäjää, mikäli
yhtiön työnjohto katsoo, ettei kuljettajalla ole tehtävän edellyttämää ammattitaitoa.
7.2

Työkoneille asetetut vaatimukset

Palveluntarjoaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tarjoajalle, kuljettajalle ja tarjoamilleen työkoneille asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan.
Koneiden tulee täyttää jäljempänä tämän tarjouspyynnön liitteissä kalustolle asetetut vähimmäisvaatimukset ja koneissa tulee olla määritelty varustus.
8

Hallinnolliset tiedot

Tarjouksen laatimiskieli on suomi.
Tarjousten avaustilaisuudessa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.
9

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 60 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä.
10 Tarjousten käsittely ja sopimusmenettely
Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjoajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.
Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tarjousten avaaminen
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjousten vertailu
Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen
- Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille sähköpostitse tarjoajan
tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
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6. Hankintasopimuksen solmiminen.
Tilaaja solmii hyväksytyn tarjouksen tehneiden yritysten kanssa oheisen sopimusluonnoksen mukaisen palvelun toimittamisen ehdot ja toimintatavat määrittelevän kirjallisen puitesopimuksen. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
11 Hylkäämisperusteet
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta tarjoajalle. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilassa tarjousten antajille.
Mikäli olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei Tilaaja voi hyödyntää
tarjouskilpailun tuloksia, Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.
12 Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena
salassa pidettävä, tulee tästä ilmoittaa erillisellä liitteellä. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.
13 Lisätiedot
Hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa 15.9.2019 klo 23:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tomi.teuho@ikaalistenvesi.fi. Sähköpostin viestikentässä tulee olla merkintä ”Kysymys – Työkonepalvelut 2019 – 2021”.
Lisätietojen kysymykset ja vastaukset julkaistaan Ikaalisten Vesi Oy:n verkkosivuilla seitsemän (7) päivää ennen tarjousajan päättymistä.
14 Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset on toimitettava viimeistään: 29.9.2019 klo 23:00.
14.1 Osoite, johon tarjoukset on lähetettävä
Ikaalisten Vesi Oy
Poppelikatu 7
39500 IKAALINEN
ja/tai sähköpostitse osoitteeseen: tomi.teuho@ikaalistenvesi.fi.
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Kirjekuoressa ja/tai sähköpostin viestikenttään tulee merkitä tunnus
”Tarjous – Työkonepalvelut 2019 – 2021”.
Liitteet
Liite 1.
Liitteet 2. – 8.
Liite 9.
Liite 10.

Tarjouslomake
Konekohtaiset tarjouslomakkeet
Puitesopimus
Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan yleiset sopimusehdot 2008, KE08
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