Tarjouslomake
Tekniset palvelut

Liikuntahallin aulan parvi
Kokonaisurakka
Yritystä koskevat tiedot:
Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi ja puhelin

Sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään (vain yksi
osoite)

Hintalomake
Vertailtava tarjoushinta, kokonaisurakkahinta (alv 0 %)

€

Kokonaishinta jakautuu seuraavasti, osatarjouksia ei hyväksytä
Rakennustekniset työt (alv 0 %)

€

Sähkötyöt (alv 0 %)

€

LVI-työt (alv 0 %)

€

Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
Täytetään ja liitetään tarjoukseen
Tilaajavastuuasiat tarkastetaan ennen sopimuksen solmimista.
Kyllä

Ei

1. Tarjoaja on liittynyt tilaajavastuu.fi palveluun
(jos vastaat tähän kyllä, kysymyksiin 3 - 8 ei tarvitse vastata)
2. Rala Ry:n pätevyystodistus
3. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
4. Tarjoaja on suorittanut veronsa tai tarjoajalla on veronsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma
5. Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutus- ja muut lakisääteiset maksunsa, tai erääntyneitä
maksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
6. Selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta
7. Tarjoaja on järjestänyt työntekijöiden työterveyshuollon
8. Tarjoajalla on voimassaoleva tapaturmalaissa (608/1948) tarkoitettu vakuutus
työsuhteessa oleville työntekijöille
9. Tarjoajalla on oltava sopimuskauden voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka määrä on
riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja joka kattaa hankinnan
kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt. Todistus tarjouksen liitteenä.
10. Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 työreferenssiä viimeisen 5 vuoden ajalta laajuudeltaan
ja vaativuudeltaan vastaavista Suomeen toteutetuista kohteista.
Referenssit:

11. Tarjoajan edellisen kahdentoista (12) kuukauden pituisen tilikauden liikevaihto on
vähintään 1,5 x rakennusteknisten töiden tarjouksen loppusumman suuruudesta.
Liikevaihto:

12. Kokemuksen ja suorituskyvyn varmistamiseksi urakoitsija esittää vastaavan
työnjohtajan CV:n, jossa on annettu selvitys ammatillisesta pätevyydestä sekä
työkokemuksesta. Työnjohdon tulee olla päivittäin työmaalla tavattavissa.
Vastuullisilla työnjohtajilla tulee olla näyttöä siitä, että hän/he tuntevat Suomen
rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset YSE 98 -sopimusehdot siinä
laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta
työnjohtajalta ja hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhekilöiltä edellytetään tyydyttävää
suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
13. Hankintalain 1397/2016-80§:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet. Tarjoajaa ei
rasita laissa mainitut pakolliset poissulkemisperusteet. ("EI" vastaus tarkoittaa, että
mainittuja poissulkemisperusteita ei ole.)

€

Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
Täytetään ja liitetään tarjoukseen
Kyllä
1. Tarjoaja on tutustunut kohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen
jättämistä. Tarjoaja sopii tilaajan yhteyshenkilön kanssa kohteeseen tutustumisesta.
2. Tarjous sisältää urakkaohjelman muksisesti kaikki rakennus-, sähkö-, ja LVI-työt
kohteessa valmiiksi rakennettuna.
3. Urakoitsija vastaa purkujätteen poiskuljetuksesta, jäteveroista sekä
kaatopaikkamaksuista. Purkujätteen käsittelykustannukset sisältyvät tarjoushintaan.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Ei

