Evijärven Kunta
Tekninen Toimisto
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI

26.10.2017

TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJÄTTEEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA
Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kunnan kiinteistöjätteiden
keräämisestä ja kuljetuksesta.
Kohde
Tarjouspyyntö koskee kunnan kiinteistöjen jätteiden keräämisestä ja kuljetusta Ab
Ekorosk Oy:n jäteasemalle Pietarsaareen. Kiinteistöjen jäteastioiden tilavuudet, kpl
määrät ja tyhjennysvälit liitteessä 1.
Sopimuskausi
Sopimus tehdään sen jälkeen, kun teknisen lautakunnan valintapäätös on
lainvoimainen siten, että sopimus alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.
Mikäli jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa tai jätteiden toimituspaikassa
tapahtuu merkittävä muutos, eikä tilaaja ja kiinteistöjätteiden kerääjäksi ja
kuljettajaksi valittu urakoitsija pääse neuvottelemalla yhteisymmärrykseen,
tilaajalla on oikeus päättää sopimus ennen 31.12.2019 ja pyytää uudet
tarjoukset.
Tilaajan vaatimukset
-

-

-

Koneiden ja laitteiden tulee täyttää lait ja asetukset sekä
työturvallisuusmääräykset. Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia.
Kuljettajan tulee raportoida tilaajalle liikenne- ja työturvallisuudessa
havaitsemansa puutteet ja riskit sekä mahdolliset vahingot.
Urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus henkilö- ja
aineellisten vahinkojen varalle sekä tapaturmavakuutus henkilövahinkojen varalle.
Tarjouksen antaja sitoutuu siihen, että ko. vakuutukset ovat voimassa koko
sopimuskauden.
Valitun urakoitsijan kanssa allekirjoitetaan sopimus. Liite 2.
Kuorma-auto tulee olla työsuoritusten alkaessa varustettuna peruutussummerilla.
Kuorma-auton kuljettajalla tulee olla sopimuskauden alkaessa voimassaoleva
oleva tieturva 1 sekä työturvakoulutus suoritettuna.
Kuorma-auto tulee olla vuosimalliltaan 1995 vm. tai uudempi.
Kuljettajalla tulee olla määräysten mukaiset turvavarusteet työskenneltäessä
kuorma-auton ulkopuolella.
Tarjouksen tekijän täytyy kuulua jäterekisteriin sopimuskauden alkaessa.
Kiinteistöjätteiden keräyksen ja kuljetuksen laskutus tulee tapahtua Ab Ekorosk
Oy:n kautta.

Tarjous
Tarjous tehdään oheisella tarjouslomakkeella, liite 3. Tarjotut hinnat tulee ilmoittaa
jäteastian tilavuuden mukaan. Tarjouksen tulee sisältää jäteastian tyhjäyksen ja
kuljetuksen tilaajan ilmoittamaan paikkaan.
Tarjoushinta ilmoitetaan: €/tyhjennyskerta alv 0 %. Tarjoajan on varmennettava
tarjous allekirjoituksellaan.
Kiinteistöjätteiden keräyksen ja kuljetuksen laskutukset tulee tapahtua Ab Ekorosk
Oy:n kautta.

Tarjousten vertailu
Tarjousten vertailussa lasketaan yhteen jokaisen jäteastian tyhjennys yhden kerran.
Jäteastioiden yhdestä tyhjennyskerrasta muodostuva yhteishinta on vertailuhinta.
Kokonaistaloudellisimman vertailuhinnan tehnyt urakoitsija valitaan kiinteistöjätteiden
kerääjäksi ja kuljettajaksi.

Tarjouksen liitteet
Seuraavat todistukset tulee olla tarjouksen liitteenä:
1. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
2. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty.
3. Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksista, jonka tulee olla suuruudeltaan
vähintään 100 000 €.
Edellä mainitut todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia. Mikäli tarjoaja ei toimita
kaikkia edellä mainittuja todistuksia, tarjous hylätään eikä sitä oteta mukaan
tarjousvertailuun.
Mikäli yrityksellä on voimassa oleva RALA tai muu vastaava pätevyystodistus,
hyväksytään se korvaamaan kohdat 1 ja 2. Tilaaja hyväksyy myös tilaajavastuu.fi
raportin.
Lisäksi ennen sopimuksen allekirjoittamista valitun urakoitsijan on toimitettava
seuraavat selvitykset:
 Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 Kaupparekisteriote.
 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä
työehdoista.
 Jäterekisteriote sekä liikennelupa
Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai on myöhästynyt. Vaihtoehtoisia
tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa, jossa on merkintä ”Kiinteistöjen
jätteenkuljetustyöt”. Lisäksi kuoressa tulee olla näkyvissä tarjoajan nimi ja osoite.
Tarjoukset on toimitettava 21.11.2017 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:
Evijärven kunta /tekninen toimisto
Viskarinaukio 3
62500 Evijärvi
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes valitun urakoitsijan kanssa on kirjoitettu sopimus,
kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

Lisätiedot
Kunnan toimesta annettavat lisätiedot tai muutokset julkaistaan netissä osoitteessa
www.evijarvi.fi ajankohtaista osiossa 15.11.2017 mennessä. Vain kunnan kirjallisesti
ilmoittamat lisätiedot ovat kuntaa sitovia.
Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-7699 550,
tuomo.saari@evijarvi.fi

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tuomo Saari
Kunnaninsinööri

LIITE 1
KUNNAN KIINTEISTÖJEN JÄTESÄILIÖT

26.10.2017

Kiinteistö

Jätesäiliöt

Lukumäärä

Tyhjennysväli

Antinrinne

Molok Domino
5 m³ kuivajäte
5 m³ märkäjäte
240 l bio
lasi ja metalli pikku
molokki

2
1
2
1

2 vko
1 vko
1 krt /vko
1 krt/kk

Antintupa

600 l

2

2 vko

Rivitalo 1 & 2, Antinniemi

600 l

2

2 vko

Vanhustentalot
Kirkkotie 32

600 l
600 l,

3
1

2 vko

Sos.toimen rivitalo
Mansikka-ahontie 9

330 l

1

2 vko

Leppäpirkko
Kniivilänkuja 8

600 l

2

2 vko

Kiinteistö Evijärvi,
Koskisenkuja 1

600 l

3

2 vko

Riipanrivi,
Nykälänahontie 12

600 l

3

2 vko

Paloasema

600 l
240 l, metalli

2
1

2 vko

Valaistu latu

600 l

1

1krt /kk

tarpeen mukaan

Jätevedenpuhdistamo

140 l, märkäjäte
240 l, märkäjäte

4
3

1-4 vko
1-4 vko

tarpeen mukaan
tarpeen mukaan

Museo

600 l

1

2 vko

Koulukeskus

6 m³ pikakontti kuivaj.
240 l, bio
600 l, metalli
240 l, lasi

1
2
1
1

Ala-aste

600 l
240 l, metalli

2
1

tai tarpeen
mukaan

VAIN kesä-elokuu

Koulukeskus asuntola

600 l

1

2 vko

Lahdenkylän ala-aste

240 l

1

2 vko

Vasikka-ahontie 31

600 l

2

Särkikylän ala-aste
Särkikyläntie 244

600 l

2

2 vko

Laituritie A, B ja C
Laituritie 2

600 l

3

2 vko

Kunnan varikko & Kieppis
Kirkkotie 56

600 l

1

2 vko

600 l
600 l , kuivajäte
600 l, muovit
240 l, sekajäte
240 l, metalli
240 l, lasi

1
1
1
1
1
1

As. Oy Tervahauta
Lehmätie 5

600 l
330 l

1
2 vko
1 tarpeen mukaan

As. Oy Nykälänaho
Nykälänahontie 8

600 l

3

2 vko

As. Oy Kiinteistö Kultalahti
Ahvenniementie 2

600 l
240 l

1
2

2 vko

Kunnantalo
Viskarinaukio 3

LIITE 2
SOPIMUS JÄTTEEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA
1.

Sopimuksen osapuolet
Evijärven Kunta, jäljempänä kunta
Y-tunnus: 0177804-1
Osoite: Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi
Puh. 06-2412 3226, Fax. 06-7651 682
------------------------------------------------------------------

2.

Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan kunnan kiinteistöjen jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta Ab Ekorosk Oy:n
jäteasemalle Pietarsaareen.

3.

Kiinteistöt, jäteastioiden lukumäärä ja koko sekä tyhjennysväli
Myyjä suorittaa liitteen no 1 mukaisesti kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyksen ja kuljettaa jätteet Pietarsaareen Ab
Ekorosk Oy:n jätteen käsittelylaitokselle.
Jäteastiat omistaa kunta ja kunnalla on oikeus poistaa tai lisätä jäteastioita kiinteistöiltään tarpeen mukaan.

4.

Jäteastioiden tyhjennyksen ja kuljetuksen hinnat
Jätesäiliö 140 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 140 l / bio

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 240 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 240 l / bio

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 330 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 600 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Pikakontti 6m³

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Metalliastia 240

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Metalliastia 600 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Lasi 240 l

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

Molok Domino

---- € / tyhjennyskerta alv. 0%

5. Laskutus
Keräyksen ja kuljetuksen laskutus tapahtuu Ab Ekorosk Oy:n kautta. Laskutusväli on 3 kk ja maksuehto on 14 pvä.

Laskusta on käytävä ilmi seuraavat asiat:
- Kiinteistön nimi ja osoite
- Jäteastioiden koko ja lukumäärä
- Jätteen laatu
- Tyhjennyspäivämäärä
Kunta ei maksa laskutuksesta laskutuslisää.

6.

Sopimusaika
Sopimus on voimassa ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019.
Mikäli jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa tai jätteiden toimituspaikassa tapahtuu merkittävä muutos, eivätkä
tilaaja ja myyjä pääse neuvottelemalla yhteisymmärrykseen, on tilaajalla oikeus päättää tämä sopimus ennen
31.12.2019 ja pyytää uudet tarjoukset.

7.

Sopimuksen purkaminen tai irtisanominen
Jos jompikumpi sopimusosapuolista rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, sopimus voidaan purkaa välittömästi.
Olennainen rikkomus on esim. jätteen vienti muuhun kuin kunnan määräämään paikkaan sekä jätelain ja
jätehuoltomääräysten vastainen toiminta.
Jos jompikumpi sopimusosapuolista ei täytä tämän sopimuksen ehtoja ja velvoitteita, eikä kahdesta kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta korjaa huomautuksen kohteena olevaa asiaa, sopimus on sopimuskauden aikana
irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen astuu voimaan irtisanomista seuraavan kuukauden
alusta alkaen.

8.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mikäli osapuolilla on tämän sopimuksen osalta erimielisyyksiä, pyritään ne ensisijaisesti ratkomaan osapuolten
välisillä neuvotteluilla tai osapuolia edustavien tahojen välisillä neuvotteluilla ja vasta viime kädessä erimielisyydet
ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Tätä sopimusta on laadittu 2 (kaksi) samansisältöistä kappaletta, 1 (yksi) kummallekin sopija-osapuolelle.

Evijärvellä ------- 2017

EVIJÄRVEN KUNTA

---------------------

Tuomo Saari
Kunnaninsinööri

--------------------------

LIITE 3
TARJOUS KIINTEISTÖJEN JÄTTEENKULJETUSTÖISTÄ
Tarjoaja:

______________________________________________

Yhteystiedot:

______________________________________________
______________________________________________

Puhelin:

______________________________________________

Tarjoan kunnan kiinteistöjen jätteiden keräämistä ja kuljettamista Ekoroskille
Evijärven kunnan teknisen lautakunnan tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:
Jätesäiliö 140 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 140 l / bio

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 240 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 240 l / bio

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 330 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Jätesäiliö 600 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Pikakontti 6m³

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Metalliastia 240 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Metalliastia 600 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Lasi 240 l

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Molok Domino

____________________ € / tyhjennyskerta alv. 0%

Paikka ja päiväys:

______________________________________________

Allekirjoitus:

______________________________________________

Nimenselvennys:

______________________________________________

