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Maa-aines- / konetyötarjouspyyntö
Haapajärven kaupunki, Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven Yrityspalvelut Oy
pyytävät yhteistarjousta maa-aineksista rakentamiseen/kunnossapitoon vuodelle
2021 (optio 2022) ja konetöistä vuosille 2021-2022.
Maa-ainestarjouksen optiovuosi toteutuu ainoastaan molempien (tilaajan ja
toimittajan) hyväksyessä sen.
Tarjoukseen tulee liittää todistus tai muu luotettava selvitys työnantajamaksujen
suorittamisesta.
Hinta on ilmoitettava kokonaishintana ilman arvonlisäveroa (maa-aines kaavaalueelle toimitettuna ja kaduille tarkoitettu murske mattoon vedettynä). Tarjouksen
tulee olla voimassa 31.01.2021 saakka.
Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on, että urakoitsijan suoritusten häiriönsietoa ja
palveluiden toimitusvarmuutta voidaan kehittää toiminnan jatkuvuussuunnittelun
avulla. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan Huoltovarmuuskeskuksen
julkaisemaan SOPIVA aineistoon, liittyen toiminnan jatkuvuuden hallintaan ja siihen
liittyviin suosituksiin, ja vertaamaan omaa toimin-taansa niihin. Aineisto on
löydettävissä osoitteesta https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sopiva/
Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on, että urakoitsija ottaa toiminnassaan edellä
mainitut suositukset huomioon ja pyrkii, niiltä osin kuin se on liiketa-loudellisesti
perusteltua, täyttämään kyseiset suositukset.
Suljettu tarjous pyydetään toimittamaan 09.12.2020 klo 14:00 mennessä osoitteella
Haapajärven kaupunki, Tekniset palvelut, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi. Kuoreen
merkintä ”Maa-ainestarjous” tai ”Konetyötarjous”. Tarjouksen voi jättää myös
sähköpostitse osoitteeseen tekpa.tarjoukset@haapajarvi.fi
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tarjous myös osittain.
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tekninen johtaja
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Maa-ainestarjous 2021 (optio vuodelle 2022)
Maa-aines
Soramurske 0-8

Soramurske 0-16
Soramurske 0-31
Soramurske 0-56

Sorasepeli *8-16/16-32
Kivituhka 0-3
Kivituhka 0-7

Hiekoitussepeli 3-7
KaM 0-16
KaM 0-31
KaM 0-56

KaM 0-90/100/150

Ksepelit *8-16/16-32
Hiekka 0-2/0-3
Salaojasora

Täytesora, välppäämätön
Täytesora, seulottu
Seulakivet

Turvahiekka

Hiekkalaatikkohiekka
Täytemaa

Ruokamulta
Lisätiedot:

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Hinnat €/tonni, alv 0 %
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Työkonetarjous vuosille

2021 - 2022

Tarjouksen antaja

Puhelin

Osoite

Y-tunnus

Merkitty ennakkoperintärekisteriin
kyllä

Verotuskunta
ei
Vakuutuskirjan nro

Vastuuvakuutusyhtiö

Merkki ja malli

Konelaji
traktori

Sarjanro

kaivinkone
kurottaja
muu,mikä
Käyttöönottovuosi

Peruskorjausvuosi

Teho ( kW )

Työpaino ( t )

Kauhatil.

Koneen tuntivuokra perusvarusteltuna ( alv 0 % )

€/h
Lisälaitteen lisähinta ( alv 0 % )
Laite

€/h

Laite

€/h

Laite

€/h

Laite

€/h

Käytettävissä oleva mittauslaitteisto
Lisätietoja, kohde, jota tarjotaan

Paikka ja pvm

Allekirjoitus

€ / vrk
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Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset
Työnantajavelvoitteiden täyttäminen
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttymisestä tai muu vastaava luotettava selvitys
verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen
täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi
urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen
allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijalta ja näiden alihankkijoilta vastaava selvitys
verojäämistä ja edellämainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä
itseltä vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoitsijoita koskeviin
tarjouspyyntöihin.
Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija,
joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

Ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisävelvolliseksi rekisteröityminen
Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus
ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä.

Yel -todistus
Yksityisen elinkeinonharjoittajan on toimitettava Yel -todistus ennen sopimuksen
allekirjoittamista sekä vuosittain ensimmäisen laskutuksen yhteydessä.

