Ranuan Infra
URAKKATARJOUSPYYNTÖ
Hanke
Nro

Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien
asiakirjojen mukaan.
Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. Tarjouksen on
oltava suomenkielinen.
Rakennuttaja tai tilaaja

Ranuan Infra
Veli Saarijärvi
040 – 648 4525

Rakennuskohde

Ranun Infran vuokratilat – Ryhmis ja Monkkari

Urakan sisältö

Em. kohteiden rakennustekniset ja LVIS-työt
kokonais- / pääurakkana.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjoushintaa koskevat
tarkennukset

Urakassa toimitaan AVL 8 c §:ssä tarkoitetulla käännetyn
arvonlisäverovelvollisuuden menetelmällä.
Tarjouksessa on jätettävä pyydetyt erittelyt ja kokonaishinta.

Tarjous jätetään viimeistään Marraskuun 25. päivänä 2018 klo 14.00
Tarjous toimitetaan
osoitteeseen

Ranuan Infra
Veli Saarijärvi
Keskustie 11
97700 RANUA.

Kuoreen merkitään

Vasempaan alakulmaan merkitään "Ryhmis ja Monkkari"

Tarjouksen voimassaoloaika 12 viikkoa urakkaohjelman mukaisesti
Tarjousten avaaminen

Tarjoukset avataan 25.11.2018 klo 14.00. Avaustilaisuus on
määrämuotoinen. Tarjoajilla on oikeus olla läsnä avaustilaisuudessa.

Hyväksymisehdot

Tarjoajan toimintaedellytysten täyttymisen arvioimiseksi on esitettävä
luotettava selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin
ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Luotettavana selvityksenä hyväksytään RALA ry:n pätevyystodistus.
Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen arvioimiseksi on esitettävä
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, todistus
eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta. Luotettavana selvityksenä hyväksytään RALA ry:n
pätevyystodistus. Lisäksi on esitettävä selvitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajalla tulee olla
riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnasta suoriutumiseen.

Tarjoajan teknisen suorituskyvyn arvioimiseksi on esitettävä luettelo
tärkeimmistä hankintakohdetta vastaavista referensseistä
päivämäärineen ja vastaanottajatietoineen vähintään kolmelta viimeksi
kuluneelta vuodelta. Lisäksi on esitettävä selvitys teknisistä
toimintaedellytyksistä ja laadunvarmistuksesta. Tarjoajalla tulee olla
riittävä tekninen toimintakyky ja kokemus hankkeesta suoriutumiseen.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki esitetyt tarjoukset.
Tarjousten laatimisesta ei makseta korvausta.
Paikka ja aika

Tarjouksen pyytäjän
allekirjoitus

Liitteitä

Ranualla lokakuun 30. päivänä 2018

Veli Saarijärvi
Ranuan Infra
Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.

ASIAKIRJALUETTELO
Hanke
Nro
Rakennuskohde ja
urakan kohde

A. KAUPALLISET
ASIAKIRJAT

Ranun Infran vuokratilat – Ryhmis ja Monkkari
rakennustekniset ja LVIS-työt kokonais- / pääurakkana.
Nimike

Määrä

Selite

Päiväys

Urakkaohjelma

10

lehteä

30.10.2018

Urakkatarjouslomake

1

kpl

Urakkarajaliite

11

lehteä

30.10.2018

8

lehteä

30.10.2018

1
1
1
1
1
1
1

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018

B. TEKNISET
ASIAKIRJAT Rakennusselostus tiloittain

Piirustukset:
- 01 Ryhmis pohja
- 02 Monkkari pohja
- 03 Ryhmis leikkaukset
- 04 Monkkari leikkaus
- 05 Julkisivut
- 06 Monkkari keittiökalustus
- 07 Monkkari saareke

Ranuan Infra
URAKKATARJOUS
Hanke
Nro

Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä
mainitun urakan tarjouspyynnön liitteinä lähetettyjen asiakirjojen ja
urakkaa koskevien piirustusten mukaan seuraavasti:

Tarjouksen tekijä

Urakan kohde ja sisältö

Ranun Infran vuokratilat – Ryhmis ja Monkkari
rakennustekniset ja LVIS-työt kokonais- / pääurakkana.

Urakkahinta

Arvonlisäveroton hinta

1. Ryhmiksen tilat ja
katos
2. Monkkarin tilat

Kohteiden yhteishinta

Yhteyshenkilömme

Lisätietoja

Paikka ja aika
Tarjouksen tekijän
allekirjoitus
Liitteitä

kpl

Arvonlisävero

Urakkahinta yhteensä

