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Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostus, Kruutikoski ja 
Vuorikoski sekä pohjapato 
 
 
Hankintamenettely 
 

Tarjouspyynnöstä on hankintailmoitus Hilma – Julkiset hankinnat –
tietokannassa. Hankintamenettely on avoin. 
 

Tarjouspyynnön kohde 
 

Seinäjoen Kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala pyytää teiltä tarjousta 
tämän tarjouspyyntökirjeen ja oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukai-
sesti Seinäjoen vähävetisen uoman Kruutikosken ja Vuorikosken sekä poh-
japadon kunnostuksesta kokonaisurakkana. 
 

Urakka-aika 
 

Urakan voi aloittaa, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja 
vaaditut takuut asetettu. Arvioitu alkamisaika on viikolla 45/2020 
Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis 26.3.2021. 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

Tämä tarjouspyyntökirje  
Liitteet: 
1. Urakkaohjelma 8.10.2020 
2. Työselostus, päivitetty 31.8.2020 
3. Tarjouskaavake  
4. Yksikköhintaluettelo/pääsuoritemäärät 8.10.2020 
5. Turvallisuusasiakirja 22.9.2020 
6. Työaluekartta (kulkuyhteydet, urakka-alue ja kieltoalueet) 
7. Suunnitelma, Kruutikoski, alaosa, 03-03, 31.8.2020 
8. Suunnitelma, Kruutikoski, keskiosa, ohitusuoma, 03-04, 31.8.2020 
9. Suunnitelma, Kruutikoski, keskiosa, 03-05, 31.8.2020 
10. Suunnitelma, Kruutikoski, yläosa, 03-06, 31.8.2020 
11. Suunnitelma, Vuorikoski, Hamarintien pohjapato, 04-01, 31.8.2020 
12. Suunnitelma, Vuorikoski, alaosa, Sorsanpesän pohjapato, pohjapiirus-

tus, 04-02, 31.8.2020 
13. Suunnitelma, Vuorikoski, keskiosa, pohjapiirustus, 04-03, 31.8.2020 
14. Suunnitelma, Vuorikoski, keskiosa, pohjapiirustus, 04-04, 31.8.2020 
15. Suunnitelma, Vuorikoski, keskiosa, pohjapiirustus, 04-05, 31.8.2020 
16. Suunnitelma, Vuorikoski, yläosa, pohjapiirustus, 04-06, 31.8.2020 
17. Suunnitelma, Vuorikoski, yläpuolen pohjapato, pohjapiirustus, 04-07, 

31.8.2020 
18. Leikkaukset, 1.9.2020 
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Kohteeseen tutustuminen 
 

Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tar-
jouksen jättämistä. Tilaaja järjestää mahdollisuuden tutustua kohteeseen 
järjestetysti 20.10.2020 klo 12.00, kokoontuminen Seinäjoen kesäteatte-
rin parkkipaikalla osoitteessa Törnävänsaarentie 1. Ennakkoilmoitus osal-
listumisesta on tehtävä 19.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen  
tiina.penttila@seinajoki.fi 

     

 
Tarjouksen jättäminen  
 

Tarjous on toimitettava 26.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:  
 
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi   
 
tai suljetussa kirjekuoressa:  
 
Seinäjoen kaupunki 
Kaupunkiympäristön toimiala 
PL 215 
60101 Seinäjoki 

 
Tarjouksessa oltava merkintä " Kruutikoski ja Vuorikoski, urakkatar-
jous”. 

    
Annettu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on tullut tarjouksen 
jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä ja se sisältää kaikki tarjouksen 
jättämisessä vaaditut asiakirjat. Tarjousasiakirjojen tulee olla asianmukaisesti 
allekirjoitettu ja skannattu sähköpostin pdf-liitetiedostoiksi. 
 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja asiasta antaa  
 
Riikka Salo, toimistoinsinööri p. 044 4255456 
Joni Ulvila, kaupungininsinööri p. 044 4181677 
Tiina Penttilä, projekti-insinööri p. 050 5609552 
  
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi  
 

Tarjouksen antaminen 
 

Tarjous on tehtävä suomen kielellä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa 
tarjouskaavaketta. 
 
Tarjousten tekemisestä ei makseta. 
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Työnantajavelvoitteiden täyttäminen 
 

Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa Vastuu Group 
mukaiset (ent. Tilaajavastuu) selvitykset/todistukset tai Rakentamisen Laatu 
RALA ry:n yritystiedot. 
 
Esitetyt tiedot ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia 
urakkasopimusta tehtäessä. (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja). 
 
Tilaaja voi hylätä tarjouksen, mikäli em. selvityksiä ja todistuksia ei ole liitetty 
tarjoukseen. 
 
 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevia säännöksiä. Jos tarjouksen antaja katsoo, että 
joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, 
tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa pidettävä 
asia/kohta. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 
 

Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 
 

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäväksi, tilaaja palauttaa 
avaamattomina.  

 

Hankinnan keskeyttäminen 
 

Tilaaja voi perustellusta syystä keskeyttää hankinnan. Keskeyttämisestä il-
moitetaan ensitilassa tarjouksen antajille. 
 

Tarjousten valintaperusteet 
 

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jät-
tänyt, urakkatarjouspyynnön mukaisen vertailuhinnaltaan edullisimman 
tarjouksen tekijä. (Vertailuhinta = urakkahinta + 10% yksikköhintojen 
kokonaissummasta) 

 

Tarjouksen hylkääminen 
 

Jos tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisena, ettei sitä voida verrata 
muihin annettuihin tarjouksiin, se hylätään. 

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai 
sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset 
tai keskeyttää hankinnat ilman korvausvelvollisuutta. 

Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä il-
moitetaan ensitilassa tarjouksen antajalle. 

Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset jos kohteelle varattu määräraha 
ei riitä. 
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Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta täsmennyksiä ennen tar-
jouksen hylkäämistä. 

 

Sopimusmenettely 
 

Urakasta tehdään valitun urakoitsijan kanssa kirjallinen urakkasopimus.  
 
 
 
 
 
 
Tiina Penttilä 
Projekti-insinööri 
Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka  


