Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalevala-project
Kauppakatu 20, PL 40, 89600 Suomussalmi. Phone: +358 44 777 3049, +7 921 4520419

gruntovaja@suomussalmi.fi

TARJOUSPYYNTÖ SIVUOJANKAIVUSTA
Suomussalmen tekniset palvelut pyytää tarjousta sivuojan kaivuun
juoksumetrihinnasta
seuraaville sorateille Venäjän Karjalassa (kansainvälinen ENPI-hanke):
1.
Ponkalahti-Vuonninen (Kostamuksen ja Kalevalan alueella)
– sivuojaa kaivetaan n.
14 000 jm
– tien koko pituus:
26 km
– tien hoitovastuu kuuluu Swedwood Karelia-firmalle (hankepartneri)
2.
Vuonninen-Kalevala (Kalevalan piirin alueella)
– sivuojaa kaivetaan n.
36 000 jm
– tien pituus
53 km
– tien hoitovastuu kuuluu Kalevalan DRSU:lle (hankepartneri)
– kaivuutyöt tapahtuvat lähinnä tiejaksolla Vuonninen-Pistojoki
Urakkaan kuuluu edellä mainitut kohteet. Urakkahinta annetaan € / juoksumetri
(alv 0 %), lisäksi pyydetään mahdollisien tien alittavien rumputöiden, kiveyksien
tms. yksittäisten lisätöiden takia tuntihinta kaivinkoneelle kyseisillä tiekohteilla.
Tarjouksia vertailtaessa vertailutuntimääränä tullaan käyttämään kaivinkoneella
16 h.
Kaivuutyöt tulee tehdä leveällä muotokauhalla (V-kauha) tai luiskakauhalla, jossa
on riittävää hydraulista säätöä. Kaivurin vähimmäispainon tulee olla 12 tonnia.
Valmiina sisäluiskan kaltevuus on oltava 1:2 ja savikoilla loivempi (1:3). Lähes
kaikki maat levitetään kaivuun yhteydessä ojan taakse metsään ja kyseinen työ
kuuluu juoksumetrihintaan. Vuonnisen kylän peltojen kohdalla (n. 2 km)
savipitoiset maat ajetaan pois hankepartneri Kalevalan tielaitoksen (DRSU)
kuorma-autoilla siten, ettei pitkiä odotusaikoja synny. Vesiesteitä ei saa jättää
ojiin, ellei kyseessä ole kallio. Ojan tulee olla noin 60–70 cm syvä, tasaisesti
kallistava, ilman painanteita.
Molemmat hankepartnerit (Kalevalan DRSU ja Swedwood Karelia) vastaavat
työnaikaisesta liikenneturvallisuudesta ja - ohjauksesta mm. liikennemerkeistä ja
tielle mahdollisesti pudonneista kokkareista. Koneen vartioinnista vastaa
urakoitsija ja paikan päällä oleva matkailuvaunu lienee paras ratkaisu.
Sivuojien urakoitsijaksi valitaan urakoitsija, joka on tehnyt kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen. Annetut ojamäärät ovat ohjeellisia, koska täysin
tarkkaan kokonaismäärään vaikuttaa mm. hinta. Tilaaja pitää itsellään oikeuden
olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia. Työt on aloitettava syyskuun puoliväliin
mennessä ja kaikkien kohteiden on oltava valmiit 30.11.2012 mennessä. Työn
valmistumisen viivästyessä ilmoitetusta 30.11.2012 ajasta, peritään
viivästymissakkoa 10 %, kultakin täydeltä viikolta (lasketaan oletetusta
urakkamäärästä).
Tarjouksessa on ilmoitettava työn arvonlisäveroton juoksumetrihinta, koneen

tekniset tiedot ja ikä, lisäksi kuljettajan kokemus vastaavista tehtävistä. Tilaaja
edellyttää, että urakoitsija toimittaa tarjouksen yhteydessä tilaajavastuulain
edellyttämät todistukset.
Ilmoitukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Huomioitavaa on, että
Suomussalmen kunta kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin. Tarjouksen
voimassaoloaika oltava vähintään 2 kk. Tarjous tulee laatia liitteenä olevalle
kaavakkeelle ja ne tulee toimittaa tiistaina 4.9.2012 klo 12.00 mennessä
sähköpostitse (skannattuna) osoitteeseen: gruntovaja@suomussalmi.fi
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Westersund (0440-284001) tai hankevetäjä
Ilmari Schepel (044-5859680). Itse kaivukohteista lisätietoa antaa tiemestari
Pekka Sysilä (040-5333031) . Kaivutyön tiejaksot on kartalla merkitty keltaisella.
SUOMUSSALMEN KUNNAN TEKNISET PALVELUT
Antti Westersund, tekninen johtaja
Liitteet: tarjouslomake ja kartta

TARJOUS
Tarjoudun tekemään Suomussalmen kunnalle kyseisten teiden sivuojien
kaivutöitä
tarjouspyynnön 27.8.2012 mukaisesti seuraavasti:
Ojien kaivu, kaivumaat levitettynä ojan taakse
Ojien kaivu, maat ajettuna pois

______________ €/jm, alv 0 %
______________ €/jm, alv 0 %

Mahdollisien tien alittavien rumputöiden, kiveyksien tms. yksittäisten lisätöiden
takia pyydetään lisäksi tuntihinnat koneille. Tarjouksia vertailtaessa
vertailutuntimääränä tullaan käyttämään kaivinkoneella 16 h.
Tuntihinta työkohteella, kaivinkone
alv 0 %

__________

€/h,

Lisätietoja:
-

koneen tekniset tiedot_______________________________
_________________________________________________

-

koneen ikä
kuljettajan kokemus vastaavista tehtävistä
_________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys:
Päiväys: _____. _____.2012
_____________________________________________________
_____________________________________________________
nimen selvennys
Yhteystiedot (puhelinnumero ja osoite)

