VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2021
Hinnat on ilmoitettava verottomina.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous
Tarjoukset pyydetään jättämään 30.10.2020 klo 15.00 mennessä, suljetussa
kirjekuoressa varustettuna merkillä: ”Tekninen toimi/ Konetarjous”
Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida.

-

Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää Teitä tarjoamaan maanrakennuksessa
tarvittavia koneita kuljettajineen Nivalan kaupungin tarpeisiin vuonna 2021. Tarjous
on yksivuotinen. Tarjouspyyntö käsittää seuraavat koneet kuljettajineen:
maansiirtokoneet
tiehöylät, jyrät
telapuskutraktorit
pyörökuormaajat, 4-pyörävetoiset
hydrauliset kaivukoneet, tela-alustaiset
hydrauliset kaivukoneet, pyöröalustaiset
kaivuri/kaivurikuormaajat
traktorit
4-vetotraktorit aura- ja harjausvarusteella
harjauskoneet ( hiekan poistoon yms. )
traktori ja niittomurskaimet
Lisäksi tarjouspyyntö koskee kuorma-autojen kuljetuspalveluja, joista on erillinen
lomake.
Tarjouspyyntö on mitoitettu sisältämään 1 v laskennallista työsuoritetta.
Koneita/kuorma-autoja käytetään erillispäätöksin tarvetta vastaavasti. Koneen
vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan uusimpia
yleisehtoja sekä tässä tarjouspyynnössä mainittuja kaupungin omia lisäyksiä ja
poikkeamia. Tilaaja ei takaa vuosittaista eikä kuukausittaista takuutuntimäärää, ja
koneiden tilaus työkohteisiin tapahtuu kunnossapidon/rakentamishetken tarpeen
mukaan.
Koneiden käyttötarkoitus
Puhtaanapitotöissä työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten sekä tarpeen
mukaan. Koneiden käyttö voi olla osa-aikaista myös päivittäisellä tasolla.
Tarjottava kalusto
Tarjottava kalusto tulee olla tarjouksen antavan ammatinharjoittajan tai yrityksen
omistuksessa tai hallinnassa oleva kalusto, joka on otettu käyttöön vuonna 2000 tai
myöhemmin ( puskutraktorit, pyörökuormaajat ja kuorma-autot vuonna 1995 ).
Kalustosta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tiedot
voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 1.1.1995 jälkeen (EU-alueelle ) maahan
tuodun koneen tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tilaajavastuulain 5 § mukaiset asiakirjat on toimitettava laskutuksen
yhteydessä.
Tarjousta koskevia ehtoja
1.

Tarjouspyyntö käsittää koneen/kuorma-auton toimittamista tilaajan käyttöön
tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen sekä kuljettajineen.

2.

Tarjous annetaan liitteellä ”Konetyön/konevuokrauksen tarjouspyyntö liite”
jokaisesta koneesta annetaan vain yksi hinta/tarjous.

3.

Tuntihinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina nettohintoina €/h. Tuntihintojen
tulee olla kiinteästi voimassa koko sopimusajan. Mahdolliset ylityökorvaukset ja
matkalisät on ilmoitettava erikseen.

4.

Tilaajalla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtämistä
työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten toteamiseksi.

5.

Työssä noudatetaan 7,5 tunnin päivittäistä työaikaa maanantaista torstaihin ja 5,75
tunnin työaikaa perjantaisin.

6.

Tilaaja voi pyytää erillisiä tarjouksia mm. teiden talvikunnossapidosta, nurmikoiden
leikkauksesta, hiekan poistosta ja muista kunnallisteknisistä töistä.

7.

Koneen kuljettajalta edellytetään ominaisuuksia, jotka täyttävät tilaajan työn
tekemiseen asettamat vaatimukset. Kuljettajalta edellytetään osaamista ja kokemusta
kunnallisteknisissä töissä, vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä.

8.

Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset
tulee laatia siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava
erillisellä liitteellä.

9.

Mikäli koneen siirto työkohteeseen edellyttää lavettikuljetusta tai muuta vastaavaa
tapaa, maksaa tilaaja kuljetuskustannukset voimassa olevien kuljetustaksojen
mukaisesti enintään 30 kilometrin etäisyydeltä. Jos työn kesto ylittää viisi työpäivää,
ei koneen kuljetuksesta makseta korvausta. Ns. sisäisistä siirroista korvaus
maksetaan vastaavalla tavalla.

10.

Kuljettajilta vaaditaan tieturva 1 kortti.

11.

Maksuehto laskuilla 14 pv

Tarvittaessa lisätietoja antaa maanrakennustyönjohtaja Kari Kaartinen, puh. 0403447406

LIITE TARJOUSPYYNTÖÖN
VERTAILULUOKAT
konetyyppi

luokka

työpaino

PYÖRÖALUSTAISET KAIVUKONEET

KKHp 08
KKHp 10
KKHp 13
KKHp 16
KKHp 19
KKHp 21

< 8 tn
< 11,0 tn
< 15,0 tn
< 17,0 tn
< 17,0 tn
< 20,0 tn

TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET

KKHt 00
KKHt 03
KKHt 05
KKHt 08
KKHt 11
KKHt 14
KKHt 17
KKHt 21
KKHt 25
KKHt 30
KKht 35
KKHt 45
KKHt 55

< 2,0 tn
< 4,0 tn
< 6,0 tn
< 9,0 tn
< 13,0 tn
< 16,0 tn
< 19,0 tn
< 24,0 tn
< 28,0 tn
< 33,0 tn
< 40,0 tn
< 50,0 tn
< 50,0 tn

KAIVUKUORMAAJAT

KKT 04
KKT 05

kauhatilavuus n. 0,3 m3
kauhatilavuus > 0,4 m3

4-PYÖRÄOHJATUT KAIVURIKUORMAAJAT

KKT 04N
KKT 05N

kauhatilavuus n. 0,3 m3
kauhatilavuus > 0,4 m3

RUNKO.OHJATUT 4-PYÖRÄVETOISET
KAIVURIKUORMAAJAT

KKT 04R
KKT 05R
KKT 06R

kauhatilavuus n. 0,3 m3
kauhatilavuus > 0,4 m3
kauhatilavuus > 0,5 m3

TRAKTORIT

70 – 100 hv
> 100 hv

KUORMA-AUTOT

< 20 000 Kg
< 30 000 Kg
< 35 000 Kg

