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TARJOUSPYYNTÖ, VESIJOHDON SANEERAUS VÄSTERSOLFINTIEN VARRELLA 

  
Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia seuraavasti:  
  
Hankintayksikkö    

Mustasaaren kunta  

Yhdyskuntarakentaminen/Vesihuoltolaitos  

Teollisuustie 6 A, 65610 Mustasaari    

Yhteyshenkilö: Vesihuoltopäällikkö Andreas Granholm, 050 69 615  
s-posti: andreas.granholm@mustasaari.fi  
  
Hankintamenettely   

Avoin menettely.  

  
Hankinnan kohde    

Työ sisältää uuden vesijohdon rakentamisen, millä korvataan olemassa oleva PE 90. Uuden vesijohdon 

viereen yhdelle osuudelle (pl 900 – 1050 + 45 m) asennetaan samalla paineviemärijohto tulevaa käyttöä 
varten. Putkikaivannossa varataan tila tulevaa viettoviemäriä (pl 163 – 900) varten.  
 
Rakennuspaikka on Sulvalla Västersolfintien vasemmalla puolella. Urakoitsijan edellytetään tutustuneen 

rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Linjaa ei ole merkitty maastoon. 
 

Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset    

Tarjoajalla on oltava kokemusta vastaavista töistä ja tekniset valmiudet hankkeen toteuttamiseen. 
Tarjouksessa on oltava selvitys siitä, miten hanke toteutetaan.  

 

Valitun toimittajan tulee ennen sopimuksen tekemistä jättää selvitys siitä, että yritys on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä toimittaa 

kaupparekisteriote ja todistus verojen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 
Tilaajavastuulaki edellyttää myös selvitystä siitä, miten työterveyshuolto on järjestetty ja mitä 
työehtosopimuksia työhön sovelletaan.   
Otteet ja todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva 
vastuuvakuutus.  
 

Hankkeen työnjohtajan on osattava kommunikoida asiakkaiden kanssa ruotsiksi ja suomeksi. 
  
Tarjouksen sisältö    

Tarjoaja perehtyy hankkeeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja voi ottaa yhteyttä vesihuoltolaitoksen 
työnjohtajaan Mats Lall 05069613 ja sopia maastonäytöstä.  
 

Urakka on suunniteltu toteutettavan käytettävissä olevin talousarviovaroin. Työn alustava aikataulu on 13.3 
– 16.6.2023 
  

Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tarjouksen tulee sisältää, selviävät suunnitteluasiakirjoista. 

 
 

Rakennuttajan hankinnat/velvoitteet, jotka eivät sisälly tarjoukseen:  

 

Yksityiskohtaiset tiedot ovat suunnitteluasiakirjoissa. 
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Tarjous laaditaan ruotsiksi tai suomeksi.  

  
Valintaperusteet ja arviointikriteerit    

Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon 
suorittamiseen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous 
täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.  

  
 

Tarjouksen voimassaolo  

Tarjouksen on oltava voimassa 1.7.2023 asti.  
  

 

Tarjouksen jättäminen    

Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteeseen  
  

Mustasaaren kunta  

Vesihuoltolaitos  

Vesihuoltopäällikkö Andreas Granholm  

Teollisuustie 6 A  

65610 Mustasaari 
  

Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen vesihuoltolaitos@mustasaari.fi.  

  

Tarjoukseen merkintä ”Vesijohdon saneeraus, Västersolfintie”.   

Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 06.02.2023 kl 16:00. 
  

Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida.  
  

Tarjoukset on laadittava sellaiseen muotoon, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoaja esittää 
henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee 
”Ei julkinen”.  
  

 

Tiedustelut    

Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi lähetetään sähköpostitse osoitteeseen 
vesihuoltolaitos@mustasaari.fi. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 
31.1.2023 klo. 12.00. Vastaukset julkaistaan 02.02.2023 kunnan verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista.  
  

 

Hankintapäätös  

Hankintapäätöksen tekee Mustasaaren kunnan Tekninen johtaja.  
  

Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti 

julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintasopimus on tehty.    

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.  
  

Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.  

Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu.  
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Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, tarjoajan on mainittava siitä 

tarjouksessa.  
  

  

Sopimus  

Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.  
  

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) / muita yleisiä 
alakohtaisia sopimusehtoja.  

  

Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:  

1) hankintasopimus  

2) tarjouspyyntö liitteineen  

3) tarjous mahdollisine liitteineen  
4) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut / YSE 1998).  

  

(Sopimuksessa on ilmoitettava, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä instanssi käsittelee 
erimielisyydet.)  

  


