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TARJOUSPYYNTÖ:  LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RIS TEYS 
 
 
1. Hankinnan kohde   

 
Janakkalan Vesi pyytää urakkatarjoustanne Liikekujan, Sairaalatien ja 
Vartiotien risteysalueella tehtävistä vesijohdon ja viemärin uusimistöistä. 
Urakka käsittää vesijohdon ja viemärin rakennustöitä kyseisellä risteysalueella 
oheisissa urakka-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.  

 
2. Työt ja tehtävät  
 

Rakentamisalueelle ei tarvitse erillisiä sijoituslupia, koska kyseessä on 
olemassa olevan vesihuollon saneeraus. 
 

Varsinaiseen työnsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten 
tekemisestä sekä tiedottamisesta huolehtii urakoitsija. Lupien edellyttämät 
liikenne- ja muut järjestelyt kuuluvat urakkaan. 
 
Urakkaan kuuluu kaikki oheisten urakka-asiakirjojen mukaiset työt täysin 
valmiiseen kuntoon tehtynä. 
 
Tilaajalle voi esittää tarkentavia kysymyksiä torstaihin 27.4.2017 klo 12:00 
mennessä osoitteeseen anne.majaniemi@janakkala.fi. Esitetyistä kysymyksistä 
ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan 
nettisivuilla tämän tarjouspyynnön yhteydessä. 

 
3. Urakka-aika 

Rakennustyöt voivat alkaa aikaisintaan 29.5.2017 ja töiden on valmistuttava 
30.6.2017 mennessä. Töiden aloittamisen edellytyksenä on, että urakkasopimus 
on allekirjoitettu, tilaajan ja urakoitsijan hankkimat luvat ovat kunnossa ja 
työnaikainen vakuus on kunnossa. 
 

4. Voimassaolo 
 
Tarjoukset ovat sitovia kunnes urakkasopimus on allekirjoitettu, mutta 
kuitenkin enintään 2 kuukautta (2 kk) alla mainitusta tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä. 

 
 
5. Tarjoukseen liitettävät  asiakirjat 
 

Tarjous tulee jättää liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjoaja ei saa asettaa 
omia ehtoja. Tarjoukseen on myös liitettävä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn 
yksikköhintaluettelon mukaiset yksikköhinnat. Tarjoaja ei saa asettaa omia 
ehtoja. 
 
Tarjouksen tekemisestä ei voi vaatia korvausta. Tarjouksen kieli on suomi. 

 



 

6. Muut ehdot 
Myöhästyneitä tai muuten tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei oteta 
huomioon. Lisäksi suljetaan pois ne tarjoajat joiden ei juridisesti, 
taloudellisesti, teknisesti, toiminnallisesti tai muut seikat huomioon ottaen 
voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön mukaisista velvoitteista. Tarjous 
voidaan hylätä, jos se sisältää omia ehtoja.  
 
Tilaajalla on kuitenkin oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista 
erikseen perustelluista syistä. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausta. 

 
7. Päätöksenteon perusteet 
 

Hyväksyttäviä tarjouksia ovat ne, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia ja 
täyttävät tarjottavalle palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset.  
 
Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous.  
 
Urakkasopimus ei muodostu urakoitsijan valinnasta tehtävällä 
hankintapäätöksellä, vaan vasta kun urakkasopimus on molempien osapuolisen 
toimesta allekirjoitettu.  

 
8. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat 
 

Tarjoukseen on liitettävä alla mainitut tilaajavastuulain edellyttämät todistukset 
ja selvitykset. 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaisesti 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

2) kaupparekisteriote 

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 erääntyneistä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty 

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista 

6) voimassa oleva toiminnalle riittävä vastuuvakuutus ja voimassa oleva 
tapaturmavakuutus työntekijöille. 

 
Tarjouksen liitteenä esitetään lisäksi yrityksen ja työnjohdon referenssiluettelot, 
joista on löydyttävä vähintään kolme vastaavanlaista urakkaa viimeiseltä 
viideltä vuodelta. 
 
Tiedot, todistukset tai selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. 
 
 

 



 

9. Tarjouksen jättöaika 
 

Tarjouksen on oltava perillä perjantaina 5.5.2017 klo 12.00 mennessä 
osoitteessa: 
 
Janakkalan Vesi 
Anne Majaniemi 
Harvialantie 7B 
14200 TURENKI 

 
Kuoreen merkintä ”Liikekuja-Sairaalatie-Vartiotie risteys” 

 
10. Lisätietoja 

  
Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa: 
 
Anne Majaniemi, sähköposti anne.majaniemi@janakkala.fi, puh. (03) 680 1830 
 
 

 
11. LIITTEET 
 

Urakkatarjouslomake 
Urakkaohjelma 
Työselostus 

 
 
 

 
 
 
Anne Majaniemi 
vesihuoltoinsinööri 
Janakkalan Vesi Liikelaitos 


