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TARJOUSPYYNTÖ
2.8.2021

Ylä-Savon ev.lut seurakuntayhtymä pyytää tarjoustanne arkkuhautojen koneellisesta kaivamisesta ja peittämisestä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista
(1397/2016).

Hankinnan kohteen kuvaus
Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautaustoimi pyytää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaista
tarjousta arkkuhautojen kaivuusta ajalle 1.10.2021 – 31.12.2023 ja samoin ehdoin kahdelle mahdolliselle lisävuodelle 2024 – 2025 seuraaville hautausmaille:
-

Iisalmen Vanha hautausmaa
Iisalmen Kangaslammin hautausmaa

Kirkkotie 10, 74120 Iisalmi
Kangaslammintie 38, 74130 Iisalmi

Edellä mainituilla hautausmailla on vuosittain yhteensä noin 190 arkkuhautausta. Hauta
kaivetaan 150 tai 210 cm:n syvyiseksi. Tarkempi selvitys urakoitsijalle kuuluvista tehtävistä selviää oheisesta liitteestä.
Hinnoitteluperusteet
Tarjoushinta tulee ilmoittaa syvä/matala hauta, arvonlisäverottomana. Hinta/ hauta kullakin hautausmaalla pitää sisällään kustannukset mahdollisesta kaluston siirrosta, haudan kaivamisesta ja peittämisestä riippumatta haudan paikasta hautausmaalla sekä
kaikki muu välittömästi haudan kaivamiseen liittyvä työ kuten korvaukset aputyöstä,
kuljetuksista ja yrittäjälle työnantajana aiheutuvista kustannuksista. Talvihautojen kevätkunnostus sisältyy urakkahintaan.
Tarjoushintaa voidaan tarkistaa vuosittain tammikuussa. Hyväksyttävänä hinnanmuutoksen perusteena voidaan pitää polttoaine tai henkilöstökulujen merkittävästä muutoksesta aiheutuvista lisäkuluista urakoitsijalle.
Tarjoushintavertailussa käytetään vertailuhintana ja urakoitsijan valinnan perusteena
hintojen summaa, joka muodostuu, kun lasketaan haudankaivuiden ja hautojen kunnostuksen painoarvoitetut hinnat yhteen (hinta 60 %, konekanta 10 %, kokemus 20 %, referenssit 10 %). Tarjoaja merkitsee taulukkoon omat tarjoushintansa (alv. 0%), jotka tilaaja laskee yhteen ja painoarvioi hinnat. Painoarvoitettujen hintojen summa on vertailuhinta. (Taulukko Urakkatarjous-lomakkeella).
Kelpoisuusehdot ja vähimmäisvaatimukset
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Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71§:n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla
ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.
Palvelujen tuottajan ollessa estynyt voi hän hankkia palvelut alihankintana. Mahdollisia
alihankkijoita koskevat samat, tässä tarjouspyyntökirjeessä esitetyt vaatimukset kuin itse
tuottajaakin. Tuottaja vastaa alihankkijoiden työstä samalla tavalla kuin omastaan. Alihankkijoiden tulee täyttää samat vaatimukset kuin varsinaisen tarjoajan.
Tässä hankinnassa tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ovat:
1. Kaivukaluston työleveys tulee olla sellainen, että se mahtuu toimimaan hautausmaiden ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi kone ei saa aiheuttaa kohtuutonta vauriota hautausmaiden pinnoille,
2. Haudankaivuuaikojen täsmällinen noudattaminen,
3. Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen jättämistä tutustuvan työkohteisiin
4. Kommunikointikielenä on suomen kieli
Ennen sopimuksen allekirjoittamista selvitetään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset
velvoitteet.
Tarjousten käsittely ja päätöksen teko
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen,
2. Tarjousten hintavertailu.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan kaikkien tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä
laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään edullisimman vertailuhinnan perusteella.
Seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Arkkuhautakaivun urakoitsijan valinnasta päätöksen tekee Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.
Tarjouksen sisältö
Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina.
Tarjouksessa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
- tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä yrityksestä vastaavan henkilön nimi,
- kaivukoneen merkki, malli ja mitat
- hinta syvä/matala hauta,
- tarjouksen voimassaoloaika. Tarjous on oltava voimassa vähintään 31.12.2021
saakka,
- liitteenä kopio voimassaolevasta ennakkoperintäotteesta.
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-

todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista

Tarjouksen tulee olla kokonaisuudessaan laadittu suomen kielellä.
Hankinnan aikataulu
Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on perjantai 20.8.2021 klo 12.00.
Hankintapäätös 7.9.2021 mennessä.
Sopimusten tekeminen vko 39/2021.

Lisätietoja
Palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, puh. 040 5283 140, s-posti riitta.kaasinen@evl.fi
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 perusteella sen jälkeen, kun sopimus asiasta on tehty. Tarjousten tekijän
tulee tarjousasiakirjoissaan mainita erikseen, jos tarjous tai jokin sen osa sisältää yksityisen liike- tai ammattisalaisuuden ja on sellaisena salassa pidettävä. Tarjouksen hinta ei
ole liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 20.8.2021 klo 12.00 sähköpostitse
osoitteeseen ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi tai osoitteella Ylä-Savon seurakuntayhtymä/yhteinen kirkkoneuvosto, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi.

Sähköpostin otsikkokenttään tai kirjekuoreen merkintä ”Haudankaivuutarjous Iisalmi”.

Iisalmi 2.8.2021

Riitta Kaasinen
palvelupäällikkö

