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Kiinteistöjen rakennustekniset vuosikorjaustyöt 

Tarjouspyyntö 

Lähtökohtatiedot 

Veloitusperusteet 

Tarjouspyyntö käsittää Kiinteistö Oy Isoharjan omistamien kiinteistöjen
vuosikorjaustöiden ja ennalta arvaamattomien korjaustöiden suorittamista 1.1.2020 –
31.12.2021 (+ mahdollinen optiovuosi 2022) puitejärjestelyyn perustuvana
hankintana. Optiovuoden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös ennen varsinaisen 
sopimuskauden päättymistä. 

Tarjouspyyntö koskee rakennusteknisiä töitä käsittäen esim. rakennus-, maalaus-, 
muuraus-, laatoitus, vesieristys- ja ilmatiivistystöitä.  

Merkittävistä yksittäisistä perusparannustöistämme pyydämme erilliset tarjoukset puite- 
järjestelyyn otetuilta toimittajilta tai laajemmin kilpailuttaen. 

Kiinteistö Oy Isoharjan omistamia kiinteistöjä on yhteensä 11 kpl. Yrityskeskus 
INNOCUMin ydinalueella sijaitsevat rakennukset S1, S2, S3, S6, T2 ja T3 ja sen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat rakennukset L4, M4 sekä kolme peltihallia.

Veloitus muodostuu työn tuntihintaveloituksesta ja muista välittömästi työhön liittyvien 
kustannusten omakustannushintaisista korvauksista ja kilometrikorvauksista. 

Työn veloitusperusteena on aikapalkkio (euroa / tunti). 
Aikapalkkioon sisältyy yleiskulut mukaan lukien työnjohdon palkkaosuus, työntekijän 
palkka mukaan lukien sosiaalikulut, mahdolliset päivärahat ja työkalukorvaukset. 
Aikapalkkiota ei makseta työpaikalle tulosta ja pois lähdöstä. Ylityö- yms. korvauksia 
maksetaan vain, jos ylityötarve johtuu tilaajan tahdosta ja siitä on erikseen etukäteen 
sovittu. 

Tarvikkeiden, aliurakoitsijoiden, rakennustyövälineiden ja muiden välittömästi työhön 
liittyvien kustannusten osalta laskutus perustuu omakustannushintaan tai tilaaja osoittaa 
hankintapaikan omaan laskuunsa. 
Omakustannushintaan sisältyy (YSE 1998 47 §, kohdat 1 b – e ja g): 

1. rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuksineen
2. aliurakoitsijalle tilaajan hyväksymin perustein suoritettavat kustannukset
3. rakennusvälineiden kustannukset
4. muut välittömästi työhön kohdistuvat kustannukset
5. 10 %:n yleiskustannuslisä (poiketen YSE 1998:sta) muille kustannuksille paitsi

niille, joissa yleiskustannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan
6. arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna

Tilaaja edellyttää, että urakoitsijalla on alan perustyökalut ja -välineet. 
Käsityökalujen kustannukset sisältyvät siis omakustannustuntihintaan eikä niiden kuluvia 
osiakaan voida laskuttaa tilaajalta. 

Muut kuin käsityökalut vuokrataan urakoitsijalta tai tilaajan osoittamasta paikasta. 
Kilometrikorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisin perustein, 
vuonna 2019: 0,43 € / kilometri.
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Majoitus- ja päivärahakuluja ei makseta. Laskutus-, käsittely- tai muita vastaavia lisiä ei 
makseta. Ylimääräisiä kuluja ei makseta ellei niistä ole etukäteen sovittu. 

Tuntihintoja voi nostaa 1.1.2021 (ja 1.1.2022) työehtosopimuksen korotuksen
mukaisesti. Muutoin veloitusperusteiden tarkistaminen hyväksytään ainoastaan 
verotuksen mahdollisesti muuttuessa. 

Laskutus- ja maksuehdot 

Laskutus tehdään jälkikäteen kahden viikon välein. Edellisen kuukauden työt on 
laskutettava seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Työ laskutetaan tilaajan 
hyväksymän työpäiväkirjan mukaan eriteltynä. Tilaajan työpäiväkirjamalli on liitteenä 1, 
mutta halutessaan urakoitsija voi käyttää omaa mallia, joka pitää kuitenkin hyväksyttää 
ensin tilaajalla. 

Maksuehto on 21 pv netto ja viivästyskorko korkolain mukaan.

Tarjous ja tarjouksen liitteet 

Tarjous on annettava liitteenä 2 olevalla lomakkeella kaikki kohdat täytettynä. 

Tarjoukseen on liitettävä seuraavaa numerointia noudattaen: 

1. Selvitys yrityksen henkilöresursseista
2. Nimiluettelo voimassaolevan sisäilmakorjaus- tai vesieristys-järjestelmäkortin

omaavista henkilöistä
3. Selvitys yrityksen laiteresursseista
4. Referenssiluettelot

Tarjoukseen on myös liitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset, jotka eivät saa olla 
kahta (2) kuukautta vanhempia:  

o todistus verojen maksamisesta ja siitä, että urakoitsija on merkitty
arvonlisävelvollisten rekisteriin, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin

o todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta

o todistus tapaturmavakuutuksesta
o todistus vastuuvakuutuksesta
o kaupparekisteriote
o selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
o todistus terveydenhuollon järjestämisestä.

Em. todistuksien sijaan tarjoaja voi toimittaa Tilaajavastuu.fi -raportin, joka ei saa olla 
kahta (2) kuukautta vanhempi.  

Tarjous on tehtävä kaikilta osin pyydetyssä muodossa ja pyydettyine liitteineen 
tullakseen huomioiduksi.  
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Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika 

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 29.11.2019 klo 12.00 mennessä
osoitteella Kiinteistö Oy Isoharja, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi.

Kirjekuoreen on merkittävä ”Vuosikorjaustöiden tarjous” ja tarjouksen jättäneen nimi. 

Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Myöhästyneet tarjoukset 
hylätään. Faksi- tai sähköpostitarjouksia ei hyväksytä. 

Tarjousten on oltava voimassa 2 kk tarjousten jättöpäivämäärästä lukien. 

Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus 

Julkisuus 

Valintaperusteet 

Lisätiedot 

Yrityksen kelpoisuus arvioidaan tarjouksen liitteenä lähetettävien selontekojen pohjalta. 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei katsota 
olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi 
ja tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen 
suorittamisen. 

Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi 
katsottavien seikkojen arviointiin voidaan myöhemmin pyytää muitakin kuin tässä 
tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai 
mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista.  

Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin 
tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa tai se ei sisällä vaadittuja liitteitä.  

Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan
perusteluineen erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). 

Puitesopimus tehdään kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan kanssa. 

Pisteytysperusteet on selvitetty liitteessä 3.  

Kiinnitämme urakoitsijan kohde- / työkokonaisuuskohtaisesti puitejärjestelyyn otettujen 
joukosta tai kilpailuttamalla heidät keskenään. 

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.11.2019 klo 12 mennessä
osoitteella janne.kasurinen@innocum.com. Mahdollisiin kysymyksiin vastataan
korjausilmoituksella, joka julkaistaan Hilmassa viimeistään 26.11.2019.

mailto:tanja.hakkarainen@siilinjarvi.fi
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LIITTEET 
1. Työ- ja laskutuspäiväkirjan malli

2. Tarjouslomake

3. Pisteytysperusteet




