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TARJOUSPYYNTÖ

3.10.2019

SAKOKAIVOLIETTEEN KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ
Teuvan kunnan yhdyskuntarakenne toimiala pyytää tarjoustanne sakokaivolietteen kuljetuksesta Äystön ja Kauppilan asuntoalueilta sekä Parran vapaaajankeskuksen alueelta vuosina 2020, 2021 ja 2022.
Sakokaivolietteen kuljetukseen kuuluu kiinteistöjen sakokaivojen tyhjäys imuperävaunuun (n. 2-3 m³/kaivo, kiinteistö) sekä lietteen kuljetus ja purkaus Pjelaxissa olevalle sakokaivolietteen vastaanottoasemalle.
Lisäksi tyhjennyksen ja kuljetuksen piiriin kuuluvat Äystön, Kauppilan ja Parran alueilla olevat maasuodatinpuhdistamoiden sakokaivot sekä Äystöllä Tapiontien jv-pumppaamon yhteydessä oleva sakokaivo.

Asunto- ja vapaa-ajanalueiden sakokaivojen/kiinteistöjen määrä ja tyhjennystiheys on arvioitu seuraavaksi:
Alue
Kauppila:
Kauppilan maasuodattimen
sakokaivo
Äystö:
Äystön maasuodattimen ja
Tapiontien jv-pumppaamon
sakokaivo
Äystön koulu
Tapiontien rivitalot
Parra:
Parran maasuodattimen
sakokaivo

kiinteistöt
13

tyhjäystiheys
kertaa vuodessa
2

1
22

4
2

2
2
62

4
4
4
1

1

4

Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi, ilmoitustaululla sekä paikallislehti Tejukassa.
Hankinnan arvo
Hankinnan kokonaisarvo on n. 9 300 euroa.

Muuta tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää
- Vaihtoehtotarjoukset
Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä.
- Tarjouksen tekeminen
Tarjous tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna.
- Osatarjoukset
Osatarjoukset otetaan huomioon.
- Muuta
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vertailla tarjouksia osa-alueittain tai yhtenä
kokonaisuutena.
Lisäksi tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjoajan kelpoisuus
Urakoitsijoilta vaaditaan sopimuksen teon yhteydessä tilaajavastuulain mukaiset todistukset sekä päätös jätetiedostoon hyväksymisestä.

Tarjousten voimassaolo
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta jättöajan päättymisestä.
Valintaperusteet
Halvin hinta.
Lisätietoja
Lisätietoja antaa maanrakennusmestari Jukka Palomäki, puh. 0500 164 404.
Tarjousten soveltuvuusarviointi, käsittely ja päätöksenteko
- Tarjoukset avataan teknisessä toimessa kolmen henkilön läsnä ollessa; tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja.
- Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja mahdollinen poissulkeminen
- Todistukset ja selvitykset
- Tarjousten mahdollinen hylkääminen
- Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen perustelut
- Hankinnan mahdollinen keskeyttäminen/kaikkien tarjousten hylkääminen
- Hankintapäätöksen teko; hankinnasta päättää maanrakennusmestari
- Hankintapäätöksen tiedoksianto, muutoksenhaku ja julkisuus.

Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää oheiselle tarjouslomakkeelle laadittuna Teuvan kunnantoimistoon perjantaihin 25.10.2019 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa
os.:
Teuvan kunta
Yhdyskuntarakenne
Rasintie 1 A, PL 25
64701 TEUVA
Kirjekuoreen merkintä ”Sakokaivolietteet”.

Maanrakennusmestari
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