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Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalevala-project
Kauppakatu 20, PL 40, 89600 Suomussalmi. Phone: +358 44 777 3049, gruntovaja@suomussalmi.fi

Tarjouspyyntö 17.8.2011 (uusinta)
RAKENNUSURAKKA: MURSKEEN KULJETUS JA LEVITYS KOSTAMUS-KALEVALATIELLE
Kansainvälinen hankinta (Karelia ENPI CBC-hanke): Suomussalmen kunnan tekniset
palvelut pyytää tarjoustanne murskeen kuljetuksesta ja levityksestä Karjalan
Tasavallan soratielle (Kostamus-Kalevala).
HANKINNAN KUVAUS:
Tarjous koskee peruskorjattavan soratien murskeen ajoa ja levitystä vuonna 2011:
Kostamuksen tiepiirin Kostamus-Vuokkiniementie alkujakso (vähintään 15 km).
Valmis murske ajetaan Kostamuksen kombinaatin varastolta, joka sijaitsee 8 km
etäisyydellä tien alusta. Kantavan kerroksen murskemäärä on ensimmäisellä
tiejaksolla (3,6 km) 13 000 tonnia (0-20 mm) ja sitä levitetään 30 cm kerrokseksi
(tarvittaessa joissakin paikoissa 40 cm), kahtena kaistana kuorma-autoilla. Tämän 3,6
km:n alkujakson pintaan ajetaan sen jälkeen 900 t/km kulutuskerrosta (murske 0-20
mm) ja samanlainen kerros levitetään siitä eteenpäin hyvin kantavalle tiejaksolle
ainakin 15 km (= yhteensä 13 500 tonnia). Syksyn salliessa kulutuskerroksen ajoa
voidaan vielä jatkaa Vuokkiniemen suuntaan.
Tavaran nopea kuormaus tapahtuu kombinaatin taholta. Tien kunnostus ja murskeen
levitys tapahtuu Finnmap-Infra Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaan ja 15
km:n kulutuskerroksen ajomatkat vaihtelevat 8-23 km välillä. Kantavan kerroksen
ajomatkat ovat siis 8-11,6 km.
Ajoaikaisen tien kunnossapidosta ja valvonnasta vastaa hankepartneri Kostamuksen
tielaitos (DRSU), mutta liikenteen sujuvuuden kannalta tilaaja vaatii kykyä kipata
mattoon. Murske ajetaan myös kesällä 2012 mutta siitä järjestetään eri tarjouspyyntö
(keväällä 2012).
TOIMITUSTEN TÄSMÄLLISYYS
Mikäli kuljetus/levitystyö myöhästyvät sovitusta aiheuttaen haittaa työmaan
toiminnalle eikä tilanne korjaannu huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla oikeus
saada toimittajalta korvaus työmaalle viivytyksestä aiheutuneet todelliset
kustannukset. Mikäli näistä ei päästä sopimukseen, eikä vahinko ole vähäinen
tilaajalla on oikeus purkaa sopimus.
TARJOAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Tilaaja vaatii, että vähintään joka toinen työhön osallistuva kuorma-auto on
varustettu alusterällä, joilla mahdolliset epätasaisuudet voidaan korjata saman tien.
Kuljettajien on pystyttävä kippaamaan kuormansa ”mattoon”: esimerkiksi 8m 3
kuorma yhdellä ajolla 5 cm:n levityskerrokseen 50 metrin matkalla. Mikäli
osoittautuu, ettei voittanut tarjoaja tähän pysty on tilaajalla oikeus purkaa sopimus ja
valita tilalle toinen urakoitsija.
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TARJOUSPYYNTÖ
Tilaaja pyytää yksikköhintatarjoukset euro/tonni kun ajomatkaa on 8-9 km. Lisäksi
pyydetään nousukilometrin hinnoittelu aina 28 km:iin saakka. Yksikköhintaan tulee
sisällyttää murskeen kuljetus sekä levitys. Työn tavoiteltu päivävauhti on noin 1000
tonnia/päivä. Tarjoukseen tulee liittää selvitykset, joista tulee ilmetä tarjoajan
soveltuvuus ko. urakan suorittajaksi sekä tarjoajan urakan suorittamiseen tarkoitettu
kalusto (kalustoluettelo) sekä toimittajan toimitusvarmuutta kuvaavat asiakarjat
(mm. talous, avainhenkilöt, Suomen tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat,
mahdolliset referenssit vastaavista urakoista).
SOPIMUKSEN KESTO:
1.09.2011 - 31.10.2011
Todennäköinen työaika: 7.9 – 15.10.2011
HANKINTAPÄÄTÖS
Suomussalmen tekniset palvelut hyväksyy tarjouksen, joka on hinnaltaan halvin.
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009), ja
tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisena, jätetään ottamatta
huomioon hankintaa ratkaistaessa. Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja (YSE98).
Tarjous tulee jättää Suomussalmen kunnan tekniseen toimistoon tiistaihin
23.8.2011 klo 12.00 mennessä os. Suomussalmen kunta/Tekniset palvelut
sähköpostitse osoitteeseen: gruntovaja@suomussalmi.fi
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 2 kk.
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä, eikä osatarjouksia oteta huomioon.
Suomussalmen kunnan tekniset palvelut päättää tarjouksen hyväksymisestä
sekä pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Suomussalmen kunnan tekninen johtaja Antti
Westersund (0440 284001) tai venäjäksi projektivetäjä Ilmari Schepel (+358 44 777
3049 tai +7 921 4520419).
Suomussalmella 18. elokuuta 2011

