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TARJOUSPYYNTÖ
SONKAJÄRVEN, SUKEVAN JA KAUPPILANMÄEN HAUTAUSMAIDEN
HAUDANKAIVUU- JA PEITTOTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ
Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjoustanne Sonkajärven, Sukevan ja Kauppilanmäen
hautausmailla suoritettavista konetöistä seuraavasti:
Tässä tarjouspyynnössä konetöillä tarkoitetaan haudan kaivuuta, peittotyötä sekä
hautakumpuun liittyvää viimeistelytyötä. Töiden yksityiskohtainen kuvaus on esitetty
liitteessä 1. Hintatarjous tulee ilmoittaa liitteen 2 mukaisesti.
Hautauksia Sonkajärvellä on vuosittain vaihdellen n. 60-80, Sukevalla 10-20,
Kauppilanmäessä 0-muutamaan.
Tarjouksen tulee koskea kaikkia kolmea hautausmaata.
Aliurakkana suoritettavaa urakkatarjousta ei hyväksytä.

Sopimuksen sisältö ja kesto
Urakoitsija sitoutuu noudattamaan haudan kaivuussa sekä muissa hautaukseen liittyvissä
töissä liitteen 1 mukaista urakkakuvausta. Lisäksi tulee huomioida se, mitä yleisesti
hautaustoimilaissa, terveydensuojelulaissa sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän säännöissä
hautaustoiminnasta määrätään.
Sopimuskausi on 1+2 vuotta, alkaen 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Ylä-Savon
seurakuntayhtymä pidättää oikeuden ratkaista optiovuosien toteuttamisen edellytykset
parhaan harkintansa mukaan.
Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika sopimuskaudella on 4 kk.
Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti.
Mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksesta johtuvia velvoitteita, on
sopimus mahdollista purkaa päättymään välittömästi. Tällöin sopimusvelvoitteensa
rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa välillisen ja välittömän
vahingon.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimena hankintamenettelynä.
Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus HILMA-sähköisessä ilmoituskanavassa
osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi .
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Tarjouksen sisältö
Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen tässä tarjouspyynnössä
vaaditut tiedot. Hintatarjoukseen tulee vastata liitteen 2 mukaisella
tarjoushintalomakkeella. Muulla tavalla tehtyä hintatarjousta ei oteta huomioon.
Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla kokonaan suomenkieliset.
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus.
Lisäksi tarjoukseen on liitettävä:
- veroviraston todistus maksetuista veroista ja sotu-maksuista
-

työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista
eläkemaksuista
tarjouspyynnön edellyttämät selvitykset toiminnasta

Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla (2) kuukautta vanhempia laskettuna
tarjouksen jättöpäivästä.
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään viisi (5) kuukautta tarjouksen viimeisestä
jättöpäivästä.
Hinnat ja hintojen sitovuus
Tarjoushinnat on esitettävä kiinteinä yksikköhintoina, euromääräisinä nettohintoina
(alv 0 %). Hintojen tulee sisältää kaikki urakoinnista aiheutuvat kustannukset/haudankaivu.
Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden. Optiovuosille (2 v)
hinnan nostamisen perusteena voi olla yleiskustannusten (mm. henkilö-, tai
polttoainekustannukset) nousu. Hinnankorotusneuvotteluissa urakoitsija esittää tilaajalle
laskelman kustannusten noususta.
Laskutus ja maksuehdot
Konetöiden laskutus tehdään kuukausittain.
Tarjouksen käsittely ja tarjouksen valinta
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalain mukaisesti. Arviointi ja vertailu
suoritetaan kolmessa vaiheessa:
1) tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja tarkastaminen
2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3) tarjousten vertailu
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos
1. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia
2. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin
3. tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn
toteuttamiseksi
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4. tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen
Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee
5. tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä ja ei ole hakeutunut
arvonlisäverovelvolliseksi tai
6. tarjous saapuu myöhästyneenä.
Tarjousten vertailu
Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten osalta parhaan
pisteytysluvun saanut tarjous.
Pisteytykseen vaikuttavat 60 % hinta, 20 % aikaisempi työkokemus haudankaivussa, 10 %
referenssit ja 10 % kalusto.
Koneisiin ja laitteisiin ja toimintaan liittyvät edellytykset
Yleisesti konetyypin tulee olla paikallisiin hautausmaaolosuhteisiin soveltuva. Koneiden ja
laitteiden ympäristökuormitus tulisi minimoida mahdollisuuksien mukaan. Huomioitavaa
on, ettei toiminnasta saa kohdistua maaperään ympäristöhaittoja kuten polttoaine-, rasvatai öljypäästöjä.
Lisäksi tulee ilmoittaa:
- peruskoneen paino kaivurivarustuksella.
Vastuu ja velvollisuus:
Urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista.
Urakoitsija ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset syntyvät vahingot ja
laiminlyönnit kaikille osapuolille (huomioitava mm. muistomerkit, kasvillisuus, istutukset ja
kaivualueen ulkopuoliset kentät sekä ympäristöasiat).
Hankintaehdot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja julkisten hankintojen yleisiä
sopimusehtoja.
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus valituksi tulleen tarjoajan kanssa. Sopimus
perustuu seuraaviin asiakirjoihin pätevyysjärjestykseen asetettuina:
1.
2.
3.
4.

Hankintapäätös
Tarjouspyyntö
Tarjous
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 palvelut

Asiakirjojen julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain mukaan tarjousasiakirjat tulevat
julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan
käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää tietoa, tulee
tällainen tieto toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite salaiseksi. Koko tarjousta ei tule
merkitä salaiseksi. Jos liike- tai ammattisalaisuudeksi luokiteltavia tietoja ei ole ilmoitettu
erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Julkisia
hankintoja ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa
koskevat tiedot ovat julkisia.
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Tarjouksen toimittaminen
Kirjallinen, kokonaan suomenkielinen tarjous on toimitettava Ylä-Savon
seurakuntayhtymälle viimeistään maanantaina 30.9.2019 klo 15 mennessä.
Yhteystiedot ovat:
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto
Ilvolankatu 14 b
74100 Iisalmi
Tarjouskuoreen on merkittävä tarjouksen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä teksti
”Sonkajärven, Sukevan ja Kauppilanmäen hautausmaiden urakkatarjous”.
Lisätiedot
Lisäkysymyksiin vastaa palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
riitta.kaasinen@evl.fi tai puh. 040 528 3140

Alliekirjoitaukset
Iisalmessa 30.8.2019

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Riitta Kaasinen
palvelupäällikkö

Liitteet

Urakkakuvaus (liite 1)
Tarjoushintalomake (liite 2)

