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TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUT 2019
Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia puitesopimuksen perusteella
1+1+1 tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin soveltuvien maarakennustyökoneiden ja kuljetuskaluston vuokraamisesta (kori 1) sekä yksikkötyöurakkatarjouksia (kori 2) sopimuskaudelle
1.4.2019 – 31.3.2020, sekä optiovuodet 2020 ja 2021. Molemmat korit käsitellään omina tarjouksinaan.
Konelaji

luokituslyhenne

Hydrauliset kaivukoneet
KKH
Kaivurikuormaajat
KKT
Pyöräkuormaajat, 4-pyörävetoiset KUP
Telapuskutraktorit
PT
Pyörätraktorit
TR
Erikoistraktorit
TRE
Tiehöylät
TH
Täryjyrät
JT
Kuorma-autot 3-aks. maansiirtolämpölava, min. kantavuus 13 tn KA 3-aks.
Kuorma-autot 4-aks. maansiirtolämpölava, min. kantavuus 17 tn KA 4-aks.
Kuorma-autot muut
KA muut
Muut koneet
MUU
Tarjottavat koneet jaotellaan Infra ry:n Maarakennuskoneiden voimassaolevien ryhmittelytaulukoiden mukaisesti.
Kuorma-autot jaotellaan akselimäärän ja kantavuuden sekä muun varustelun mukaan.
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan koneen tai auton, mikäli se on kysyttäessä
vapaana työhön.
Käyttötarkoitus
Yksikön toimialaan kuuluvat vesihuollon rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotyöt.
Tarjottava kalusto
Koneista ja autoista ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydettävät tiedot
Kaluston tiedot, käyttökuntoisuus, paino sekä soveltuvuus tarkistetaan ennen tilauksen tekemistä.
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1.1.1995 jälkeen (EU-alueelle) maahantuodun koneen tulee olla CE-merkitty
ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tarjottavien koneiden tulee täyttää Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset.
Työkoneissa pitää käyttää ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia yleisessä käytössä olevia polttoainelaatuja ja koneiden polttoainelaitteiden säätöjen tulee olla kunnossa.
Mikäli konetta tai autoa ei ole luokiteltu mihinkään ryhmään, pidättää tilaaja
itsellään oikeuden suorittaa luokittelun. Tarjoaja on vastuussa kaikista antamistaan tiedoista.
Tarjouksen tekijää koskevat tiedot
Kaluston omistajasta tai haltijasta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt
tiedot. Kuljetuskaluston tarjoajalla tulee olla tarjottavaa kalustoa koskeva
voimassaoleva tavaraliikennelain mukainen lupa.
Tarjoajan on oltava rekistöröitynyt Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani ohjelmaan.
Tarjouksen tekijä toimittaa tarjousten jättöhetkellä Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani – raportin tarjouksen mukana, maininta EI RIITÄ.
Työhön tarjottavilta kuljettajilta edellytetään voimassaolevia Tieturva I ja
Työturvakortteja sekä kuvallista ja veronumerollista henkilökorttia, sekä lisäksi kuorma-auton kuljettajilta Kuljettajan ammattipätevyyskortti. Suoritustodistusten kopiot toimitettava tilaajalle tarjouksen mukana ja siitä eteenpäin
aina ennen kuin uusi kuljettaja aloittaa tilaajan töissä.
Mikäli tarjouksen mukana pyydettyjä tietoja ei ole toimitettu tarjouksen
mukana, niin tarjousta ei huomioida vertailussa.
Laitoksella on käytössä sähköinen tuntikirjaamisjärjestelmä jota käytetään
internetin kautta. Urakoitsija sitoutuu käyttämään järjestelmää päätteeltään
ja täyttämään tehdyt tunnit laitoksen ohjeiden mukaisesti korkeintaan kahden päivän viiveellä.
Mikäli urakoitsija ei kirjaa työtunteja vaadittuna aikana, niin se on peruste
sopimuksen irtisanomiselle.
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Tarjousta koskevia tilaajan asettamia ehtoja:
1. Tarjouspyyntö koskee kuljettajan ja koneen/auton toimittamista tilaajan käyttöön
tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen. Kuljettajavaatimuksena on työhön osallistuva, ammattitaitoinen kuljettaja, jolla on Suomessa kelpaava ajokortti (mikäli laki
sitä ko. koneen kuljettajalta edellyttää) ja joka suoriutuu tehtävistään työmaalla
käytettävällä suomenkielellä. Tarjottavassa koneessa on oltava tilaajan kulloiseenkin työtehtävään edellyttämä varustus, esim. autossa tilavuudeltaan auton
kantavuutta vastaava maansiirtolämpölava.
2. Tarjouksen tekemisessä käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevaa työkonetarjous- ja kuljetustarjouslomaketta. Jokaisesta tarjottavasta koneesta/autosta täytetään oma lomakkeensa.
3. Tuntihinnat ilmoitetaan ilman palvelusta perittävää arvonlisäveroa. Forssan vesihuoltoliikelaitos on arvonlisäverolain 8c§:n 1 momentissa (686/2010) tarkoitettu
rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinoharjoittaja, jolle
tapahtuviin arvonlisäverolain 31§:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myynteihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.
4. Vuokrauksessa sovelletaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja
2008 (KE08) tarjouspyynnössä ja liitelomakkeissa olevin poikkeuksin. Kalustoa
tarjoavalla yrittäjällä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.
5. Koneen/auton kuljettajan varustukseen edellytetään kuuluvan yleisessä puhelinverkossa toimiva puhelin, jota tarvittaessa käytetään sopimuskauden aikaisten
työmaiden asioiden hoitoon. Puhelinmaksuja ei korvata erikseen, vaan ne katsotaan kuuluvan koneen perushintaan.
6. Kuljettajalla tulee olla työskenneltäessä käytettävissä standardin SFS-EN 471 2.
luokan mukainen turvaliivi tai pusero, sekä laitteen ulkopuolella myös turvakypärä.
7. Työaika ma - to klo 7.15 – 15.45 ja pe 7.15 – 13.45. Mahdollisista ylitöistä ei makseta lisäkorvausta. Laskutettava aika ma – to 7,5h/pv ja pe 5,5h/pv. Tilaaja voi
työmaakohtaisesti sopia myös muista työajoista. Työaikana tupakointi on kielletty,
Forssan kaupunki on savuton työpaikka.
8. Lisälaitteet:
Osa lisälaitteista edellytetään kuuluvaksi koneen tuntiveloitushintaan. Nämä ja
muut peruskoneen hintaan kuuluvat lisälaitteet ilmoitetaan tarjouslomakkeessa.
Muut lisälaitteet ja niistä käyttötunneilta vaadittavat lisähinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeessa.
9. Hintojen tulee olla voimassa koko tarjouspyyntikauden.
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10. Laskutus on suoritettava kahden viikon välein. Laskun maksamisen edellytyksenä on hyväksytty työsuoritus, työnjohdon tarkastamat tuntilaput ja että tilaaja on
vastaanottanut laskun. Laskun maksuaika on 30 päivää. Laskut pyydetään toimittamaan ensisijaisesti verkkolaskuna. Mikäli laskutusta ei suoriteta edellä mainittuna aikana niin se on tilaajan puolelta irtisanomisperuste mikäli asiasta ei ole
sovittu tapauskohtaisesti erikseen.
11. Tarjouksista laaditaan luettelo, jonka mukaan tilataan tarvittava kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuva kalusto. Kaluston vähentäminen työkohteelta tapahtuu
siten, että hinnaltaan kallein, keskenään vastaava ja soveltuva kalusto poistetaan
ensin.
12. Mikäli tarjoaja vaihtaa kalustoa uudemmaksi kesken sopimuskauden saman kokoluokan koneeseen tai suurempaan, korvattava hinta ei muutu. Vaihto pienemmän kokoluokan tai vanhempaan koneeseen aiheuttaa sopimuksen raukeamisen.
Vaihdosta on välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Vaihdettu kone sijoitetaan kokoluokkansa mukaiseen luokkaan ja hinnan mukaiseen paikkaan.
13. Vuokrauksen päättymisestä pyritään antamaan ilmoitus vuokralleantajalle viimeistään kahta työpäivää ennen työn päättymistä, kuin myös työmaan lomien, lyhytaikaisten työmaakatkosten (alle 1 vko) tms.
14. Vuokrauksen päättyessä kalusto on jonotuslistalla kunnes seuraavan kerran tarvitaan vastaavaa kalustoa uudessa työkohteessa ja kalusto on työmaahan käyttökelpoisin vapaana oleva.
Tilaajalla on oikeus purkaa vuokrasuhde mikäli Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani raportti ei täytä vaatimuksia, kaluston kunto ei vastaa edellytettyä tai tilaajan
todetessa, että kuljettajan ammattitaito tai työsuorite ovat puutteellisia eikä tarjoajalla ole antaa parempaa kuljettajaa kaluston käyttäjäksi. Vuokrasuhteen purkaminen voi astua voimaan välittömästi.
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Työhönoton (tilauksen) perusteena on tilauskohtaisesti käyttökelpoisin kone seuraavien arviointiperusteiden mukaan:
1. Toiminnalliset ominaisuudet
(Tarjotun kaluston käyttöominaisuuksien ja varustuksen vastaaminen tilauskohtaista tarvetta, mm. ympäristöystävälliset hydrauliikkaöljyt, tilaajan arvio)
2. Toimitusaika
(Kalusto vapaana käyttöön tarvittavana ajankohtana)
3. Hinta
4. Päästöluokitus

Laitos pidättää itsellään oikeuden valita vapaalla vertailulla kuhunkin tehtävään
suorituskyvyltään ja varusteiltaan parhaan kone-/kuljetustyypin sekä mahdollisuuden valita vertailun tarjonnan ulkopuolelta työmaakohtaisesti soveltuvin kalusto.
Työtilaukset tehdään suullisesti tai kirjallisesti.
Tilaaja päättää vuosittain option käytöstä, jos toimija haluaa tai ei halua käyttää
optiota, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti kuukautta ennen kalenterivuoden
loppua.
Tarjoukset tulee toimittaa osoitteella:
Forssan vesihuoltoliikelaitos
Perkiöntie 7
30300 Forssa
Tarjousten on oltava perillä viimeistään 29.3.2019 klo 12.00. Kuoreen on merkittävä tunnus ”Työkone/kuljetustarjous 2019”.

Jarmo Viitanen
työpäällikkö
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Kone/kuljetustarjouslomake (kori 1)
Työurakkatarjouslomake (kori 2)
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