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KUNNAN HOIDETTAVANA OLEVIEN YKSITYISTEIDEN AURAUKSET

Teuvan kunnan Elinvoimatoimiala pyytää tarjoustanne kunnan hoidettavana olevien yksityisteiden aurauksista talvikaudelle 2021/2022 ja optiona talvikausille 2022/2023 ja 2023/2024.

Tarjottavat kohteet
Auraustyöt on jaettu seitsemään eri aurauslenkkiin, jotka on tehty pääsääntöisesti kyläkohtaisesti ja/tai yhdistämällä lähekkäisiä alueita samaan lenkkiin. Huom. aurauslenkit ovat muuttuneet osin merkittävästikin edellisestä kilpailutuksesta. Pääperiaatteena tilaaja pitää sitä,
että yhdelle auraustyökoneyksikölle annetaan korkeintaan kolme aurauslenkkiä. Mikäli urakoitsijalla on osoittaa useampi työkoneyksikkö kuljettajineen, voidaan urakoitsijan kanssa tehdä sopimus useamman aurauslenkin auraustöistä.
Urakassa on takuukorvaus. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa vähintään
kymmenen aurauskertaa talvikaudella. (jkmhinta x aurauslenkin pituus
x10) mikäli talvikauden aurauskertojen lukumäärä jää alle kymmeneen.
Aurausurakoitsija huolehtii itsenäisesti auraustyöhön liikkeellelähdön
suorittamaansa sää- ja keliolosuhteiden seurantaan perustuen. Muista
työhön liittyvistä yksityiskohdista sovitaan solmittavassa auraussopimuksessa (malli liitteenä).
Urakoitsijan urakkaan kuuluu aurauskauden aikana mahdollinen aliurakoitsijoiden käyttö sekä tielle tai tien reunaan syntyvien palteiden ja/tai
lumivallien poistaminen tarvittaessa.
Auraustöitä varten tilaaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön hydraulitoimisen
pikakiinnikkeisen kärkiauran, jonka kunnossapidosta, terien vaihdosta ja
käännöstä huolehtii tilaajan puolesta teuvalainen KR-Tech Oy, os. Kallion
vanhatie 7, 64700 Teuva, puh. 050 593 8598. Tilaaja hankkii omistamaansa aurauskalustoa varten tarvittavat terät.
Mikäli urakoitsija tarjoaa auraustyön kokonaan omalla ja itse kunnossapitämällään aurauskalustolla (ei tilaajan auroja) suoritettavaksi, otetaan
oman auran käytöstä tarjousvertailussa hyvityksenä huomioon 0,50

euroa/jkm alv 0 % verrattaessa tarjoushintaa urakoitsijaan, joka käyttää
tilaajan omistamaa ja kunnossapitämää auraa.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus
julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi ja paikallislehti Tejukassa.
Hankinnassa noudatetaan Teuvan kunnan hankintaohjetta 1.8.2021.
Hankinnan arvo
Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on noin 50.000,00 euroa.
Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää
- Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön
mukaisesti.
- Tarjous tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna.
- Osatarjoukset hyväksytään. Osatarjouskin on kuitenkin annettava kokonaisina aurauslenkkeinä.
Muuta
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vertailla kaikkia seitsemää aurauslenkkiä siten, että lenkkien kokonaishinta yhteenlaskettuna muodostuu
tilaajalle hinnaltaan edullisimmaksi ottaen huomioon myös sen, että jokaiselle aurauslenkille saadaan töiden suorittaja. Lisäksi tilaaja pidättää
itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sopimuskaudella aurauslenkkeihin, jkm määrien muuttuessa käytetään ko. urakoitsijan tarjouksen mukaista jkm hintaa niin lisäyksissä kuin vähennyksissä. Urakoitsija ei ole oikeutettu muutoksissa lisäkorvauksiin.
Urakkahinta sidotaan maanrakennuskustannusindeksin 2015=100 teiden ylläpidon erillisindeksin heinäkuun 2021 lukuun, joka on 105,5. Urakkahinta tarkistetaan kerran vuodessa kunkin vuoden heinäkuun indeksin
mukaan.
Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuu-lain
velvollisuudet joko toimittamalla Luotettava Kumppani – raportti
tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset:
- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
- kaupparekisteriote
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskevat maksusopimukset on tehty
- selvitys tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta

- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työntekijöitä
- selvitys työterveyshuollosta.
Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa ja eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia.
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta jättöajan
päättymisestä.
Valintaperusteet
Halvin hinta aurauslenkeittäin.
Lisätietoja
Lisätietoja antaa maanrakennusmestari Anna-Kaisa Riskula, puh. 040641 8125 tai sähköpostitse anna-kaisa.riskula@teuva.fi.
Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee antaa oheiselle tarjouslomakkeelle laadittuna ja se tulee
toimittaa perjantaihin 22.10.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: kunta@teuva.fi
tai suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Teuvan kunta/elivoimatoimiala
PL 25
64701 Teuva
Sähköpostiin tai kuoreen merkintä ”Auraustarjous 2021”.
Myöhästyneet tarjoukset hylätään.
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