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TALVIHOITO TALVIKAUSILLE 2021/22, 2022/23, 2023/24 + OPTIOKAUDELLE 2024/25 

 

1. Hankinnan sisältö 

 

Oriveden kaupunki pyytää tarjouksia liikennealueiden talvihoidon 

suorittamisesta talvikausilla 2021–2022, 2022–2023 ja 2023–2024. 

Sopimuskausi on voimassa aikavälin 1.12.2021 - 31.4.2024. Optiona 

sopimusta voidaan jatkaa yksi vuosi molempien sopijapuolten 

suostumuksella. 

 

Oriveden kaupungin hoitovastuulla olevat kadut, kevyen liikenteen 

väylät, jalkakäytävät, yleiset alueet ja parkkialueet on jaettu kymmeneen 

(10) eri hoitoalueeseen, joista yhdeksän (9) aluetta sisältyy tähän 

tarjouspyyntöön. Yhden hoitoalueen hoitaa kaupunki, Oripohja-Keskusta 

(alue III). 

 

 

2. Tarjouksen laadinta 

 

Urakoitsija voi tarjota talvihoitotöitä yhdelle tai useammalle alueelle. 

Valitut urakoitsijat vastaavat oman alueensa talvihoidosta tarjouspyynnön 

ja tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti. Jokaisesta alueesta tehdään 

erillinen urakkasopimus. 

 

Tarjous tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä toimitetulla lomakkeella. 

Lomake tulee täyttää huolellisesti pyydetyiltä osin. Hinnan tulee sisältää 

kaikki tarjouspyynnön edellyttämät työt. 

 

Urakoitsijat voivat tehdä tarjouksen myös työyhteenliittyminä tai 

aliurakointia hyväksi käyttäen. Kaikista urakoitsijoista tulee esittää 

tilaajalle kappaleessa 3 mainitut selvitykset ja todistukset. 

 

3. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset 

 

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. 

Urakoitsijan tarjoama kalusto tulee olla tarjotuille alueille soveltuvaa. 

Oriveden kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjouksen niiden 

alueiden osalta, joissa kaluston voidaan katsoa olevan alueelle 

soveltumatonta. 

 

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat tilaajan 

selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja 

todistukset tai muu luotettava selvitys: 

 

1. selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin; 
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2. kaupparekisteriote; 

3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, 

että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 

4. todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva 

sopimus on tehty; 

5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista; 

6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä; 

7. selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene 

kaupparekisteriotteesta; 

8. tapaturmavakuutukset kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden 

osalta; 

9. lista urakoitsijan käyttämästä kalustosta. 

 

Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten 

asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen 

liitetty RALA -pätevyystodistus (Tilaajavastuulain tiedot -raportti tai 

Yritysraportti). Myös tilaajavastuu.fi -palvelun kautta todettavat tiedot 

hyväksytään; tällöin tarjoukseen on tulostettava raportti ko. palvelusta. 

 

Urakoitsijan selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia ja 

ne on toimitettava suomenkielisinä. 

 

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei 

ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 

4. Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjous on jätettävä postitse viimeistään torstaina 26.10.2021 kello 12.00 

mennessä osoitteeseen 

 

Oriveden kaupunki 

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus 

Keskustie 23 

PL 7 

35301 ORIVESI 

 

Tarjouksen saapuminen määräaikaan mennessä on tarjoajan omalla 

vastuulla. 

 

Kuoreen on merkittävä ”Talvihoitotarjous Orivesi”. 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä 

jättöpäivästä laskettuna. 
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5. Urakoitsijoiden valinta 

 

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman hyväksytyn 

tarjouksen antanut tarjoaja kullekin hoitoalueelle erikseen. Kaupunki 

pidättää oikeutenaan valita urakoitsija siten, että päädytään 

mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen kokonaisjärjestelyyn. 

 

Tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai 

sisältää omia ehtoja. Tarjouspyyntökirjeissä mainitut todistukset ja 

dokumentit tulee ehdottomasti liittää tarjoukseen. Mikäli em. todistuksia 

ei ole liitetty tarjoukseen, tarjous hylätään. Myöhästyneet tarjoukset 

hylätään. 

 

Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä ilman korvaus-

velvollisuutta. 

 

6. Lisätiedot 

 

Lisätietoja antavat: 

kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin p. 0400 730 802 

työmaamestari Miska Carlsson p. 040 133 9258. 

 

Orivedellä 8.10.2021 

 

Waltteri Martelin 

kunnallistekniikan päällikkö 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Urakkaohjelma 

Liite 2 Talvihoidon tuotekortit 

Liite 3 Katujen aluejakokartat 

Liite 4 Kevyenliikenteen väylien aluejakokartat 

Liite 5 Katuluettelo 

Liite 6 Työturvallisuusasiakirja 

Liite 7 Tarjouskaavake 


