Urjalan kunta

URAKKATARJOUS
Tarjoan/tarjoamme Urjalan kunnalle VESIHUOLLON RUNKOLINJOJEN SANEERAUS VÄLILLÄ
HUHTI JÄTEVEDENPUHDISTAMO rakennusurakkaa siten kuin tässä tarjouksessa ilmenee.
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Yhteystiedot

Urakoitsijan nimi

Urakoitsijan postiosoite (PL- tai katuosoite ja postitoimipaikka)

Urakoitsijan yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero

Urakoitsijan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös annetaan tiedoksi

URJALAN KUNTA
PL 33, 31761 Urjala
03 5691 110 | urjalan.kunta@urjala.fi | www.urjala.fi

Y-tunnus
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Tarjouksen sisältö

Tarjous sisältää rakennuskohteen kaikki rakennustekniset työt pääurakkana asiakirjaluettelossa
mainittujen suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja viimeistellyksi rakentaen.

Urakan arvonlisäveroton kokonaishinta:

____________________________________________ euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen on liitettävä kokonaishintaurakan yksikköhintaluettelo muutos- ja lisätöitä varten.

Seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

Kyllä
(rasti
ruutuun)

Olen tutustunut tarjouskilpailuasiakirjoihin (tarjouspyyntö ja sen liitteet) ja sitoudun
toteuttamaan urakan tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Olen ennen tarjoukseni jättämistä tutustunut mahdollisiin tarjouspyyntöä ja
hankintamenettelyä koskeneisiin kysymyksiin annettuihin vastauksiin sekä mahdollisiin
tarjouspyyntömateriaalien täsmennyksiin tilaajan osoitteessa:
http://www.urjala.fi/tyo/tarjouspyynnot (3.6.2020 klo 12.00 jälkeen).
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Tarjoukseen liitettävät tilaajavastuulain edellyttämät
todistukset ja selvitykset

Olen liittänyt tarjoukseeni seuraavat, tarjouspyynnössä vaaditut, tilaajavastuulain
mukaiset todistukset ja selvitykset:

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.
Kaupparekisteriote.

Sivu 2

Kyllä
(rasti
ruutuun)

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty.
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla
Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassa olevalla Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai
Yritysraportilla.
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Tarjoukseen liitettävät muut todistukset ja selvitykset

Olen liittänyt tarjoukseeni seuraavat muut tarjouspyynnössä vaaditut todistukset ja
selvitykset:

Kokonaishintaurakan yksikköhintaluettelo muutos- ja lisätöitä varten.
Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta.
Osoitus liikevaihtovaatimuksen täyttymisestä viimeisen kolmen vuoden aikana. Liikevaihdon
tulee olla viimeiseltä kolmelta vuodelta keskimäärin vähintään 600 000,00 euroa/vuosi.
Selvitys vastaavan työnjohtajan / henkilökunnan kokemuksesta kunnallistekniikan
rakentamistöistä.
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Kyllä
(rasti
ruutuun)
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Aliurakoitsijat

Aliurakoitsijana tulee toimimaan:
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Tarjouksen allekirjoitus

_____________________________

_______________________________

Paikka ja aika

Urakoitsijan nimi

_______________________________
Urakoitsijan allekirjoitus

_______________________________
Nimenselvennys

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse tai suljettuna lähetyksenä
viimeistään maanantaina 8.6.2020 klo 12.00 osoitteeseen
urjalan.kunta@urjala.fi
tai
Urjalan kunta / Tekninen lautakunta
PL 33 (Käyntiosoite Tampereentie 6, 31760 Urjala)
31761 Urjala
Aihekenttään / Kuoreen merkintä: ”Tarjous: Huhdin runkolinjojen uusiminen”.
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