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SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ

2.5.2022

TEUVANJOEN SORTUVAN SIVU-UOMAN SUUNNITTELU

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjoustanne Teuvanjoen sortuvan sivu-uoman suunnittelusta ja tämän rakennusurakka kokonaisuuden
urakka-asiakirjojen laatimisesta.
Sivu-uomalla on vuosien aikana ollut useita luiskasortumia ja sortumat
ovat lähestyneet viereisellä kiinteistöllä sijaitsevan teollisuushallin anturalinjaa. Tavoitteena on vakauttaa luiska ja estää lisäsortumat.
Suunnittelun tulee pitää sisällään rantaluiskan tutkimuksia ja suunnittelua
sekä urakka-asiakirjojen laadintaa seuraavasti:
Maastotyöt mm.:
- Paino- ja/tai siipikairauksia vähintään 2 kpl
- häiriintynyt maanäytesarja, maanäytteistä määritetään maalaji ja vesipitoisuus
- alueen mittaus ja kartoitus (mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään
maanmittauslaitoksen laser-keilausainesta)
- pohjavesiputken asennus
Suunnittelutyöt mm.:
- luiskavakavuustarkastelu GeoCalc-ohjelmistolla tai vastaavalla
- mahdollisen ojan putkituksen vaikutustarkastelu luiskavakavuuteen
- suunnitelma mahdollisesta putkituksesta ja ojan täytöstä, tai muusta
vaihtoehdosta joka suunnittelun aikana selvitetään
Urakka-asiakirjat:
- tarjouspyyntö, työselitys, tarjouslomake, turvallisuusasiakirja, urakkaohjelma, sekä muut tarvittavat asiakirjat
Tarjouksen kohde
Sivu-uoma sijaitsee osoitteessa pitkätie 53, 64700 Teuva.
Sivu-uoman töyrään päällä sijaitsee teollisuushalli.
Aikataulu
Suunnitelmat ja tarjouspyyntö asiakirjat tulee olla valmiina hyväksymismenettelyä varten 22.7.2022 klo 12.00 mennessä.
Teuvan kunnanhallitus hyväksyy suunnitelmat ja tarjousasiakirjat.

Osatarjoukset
Osatarjouksia ei hyväksytä.

Muuta tarjouksen liittyvää
Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli
tarjoaja jättää tutustumatta kohteisiin, ei tarjoaja voi myöhemmin vedota
seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi.
Kaikki suunnitelmat tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa.

Tarjoajan kelpoisuus
Suunnittelijalla tulee olla kokemusta useasta vastaavasta tulvasuojausja/tai rantaluiskan vakavuussuunnittelukohteesta Suomessa.
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.

Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus
julkaistaan kunnan kotisivuilla www.teuva.fi .
Hankinnassa noudatetaan Teuvan kunnan hankintaohjetta 17.1.2022 §9.
Tarjousten voimassaolo
Tarjousten tulee olla voimassa 3 kk tai kunnes jonkun tarjouksen tekijän
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus ja päätös on saanut lainvoiman.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tai osan tarjouksista.

Tarjouksen jättäminen:
Tarjous tulee antaa torstaihin 26.5.2022 klo 12.00 mennessä.
sähköpostitse osoitteeseen: kunta@teuva.fi
Sähköpostin otsikkoon merkintä ”Teuvanjoen sortuvan sivu-uoman suunnittelutarjous”.
Myöhästyneet tarjoukset hylätään.
Valintaperusteet
Valintaperusteena on halvin hinta

Lisätietoja
Lisätietoja antaa ja kohdetta esittelee tekninen johtaja Matti Hakola,
puh. 040 612 6565, Sähköposti matti.hakola@teuva.fi
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