
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 131304

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, 
rakennuttaminen

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Postiosoite Elimäenkatu 5
Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00510

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Liisa Katajala

Puhelin +358 931039699

Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi

NUTS-koodi Helsinki K091

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Etusivu

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/hkr

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/hkr?id=131304&tpk=6fac2ff3-c8f1-48ec-b723-20602e48304d

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

Sompasaari, osa 2

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön 
toimiala
Elimäenkatu 5
00510 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101661
+358 931038674
hkr.kilpailutukset@hel.fi
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Etusivu
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II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Sompasaari, osa 2

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat 
(45200000-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Sompasaari, osa 2:n kokonaisurakan työt urakka-asiakirjojen osoittamassa 
laajuudessa kaikkine töineen ja hankintoineen. 

Urakka sisältää Sompasaaren katujen, Nihdin kanavan, siltojen (2kpl), 
rantarakenteiden ja teknisenhuollon rakentamisen sekä Sompasaaren laiturilla 
olevien vanhojen laiturirakenteiden ja nosturikiskojen purkamisen betonianturoineen. 
Urakkaan kuuluu myös urakka-alueella olevan vanhan tunnelin suuaukon 
purkaminen, tunnelin täyttäminen ja paineseinän rakentaminen. Lisäksi urakka 
sisältää urakkarajapiirrosten osoittamassa laajuudessa ruoppaustyöt merialueella, 
louhepenkereen rakentamisen tulevien tukimuurien kohdalle, sekä louhepenkereen 
ja tulevien katualueiden, sillan perustusten ja Nihdin kanavan tarvittavat 
pudotustiivistykset.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 20 000 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki K091

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa  työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja 
lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. 
Töiden vaiheistus ja päätoteuttajan velvollisuudet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista.

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut 
tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista 
hinnaltaan halvin.
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toimiala
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II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

02.10.2017 - 30.08.2019

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.14) Lisätiedot

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen 
olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee 16.8.2017 klo 
12.30 Peter Englund p. 0404803175. Mukana ovat myös suunnittelijat.

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
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Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta 
vähimmäisvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava 
vähintään 40 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk).

Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä 
liikevaihtoa koskeva vaatimus. Ryhmittymän osakasyritysten liiketoiminnan tulee 
pääosin koostua infraurakoinnista.

2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain 
mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen 
tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. 

Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-
palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-
yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen 
tekoa seuraavat selvitykset:

-selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin

-kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, 
hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot 
sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti 
rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä 
ole määrätty liiketoimintakieltoon

-todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty

-todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva 
maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

-todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen 
maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja 
koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

-selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

-selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta

-tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta

Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin 
rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista.

Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle 
suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot 
sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla 
todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä 
lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
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Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen 
liittyvät vähimmäisvaatimukset:

1. RALA-pätevyys, työlajit 18.5b ja 18.6a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla 
tavoin osoitettu vastaava pätevyys.

RALA-pätevyyttä 18.5b vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl
referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta vaativissa pohjarakennustöissä viimeisen 
5 vuoden aikana.

RALA-pätevyyttä 18.6a vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl
referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta teiden, katujen, rautateiden ja kiitoteiden 
rakennustöissä viimeisen 5 vuoden aikana.

2. RALA-sertifiointi siltaurakoiden vaatimusryhmässä R2 (keskisuuret ja vaativat 
siltaurakat). 

3. Urakoitsijan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin 
koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään vähintään 8 vuotta 
vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Lisäksi hänen tulee olla suorassa 
työsuhteessa urakoitsijaan.

Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen 
rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98
 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. 
Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen 
osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista 
ja kirjallista taitoa. 

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-pätevyyden RALA ry:n RALA-
pätevyystodistuksesta. Mikäli kilpailutuksen voittajalta puuttuu vaadittavien työlajien 
RALA-pätevyys, on kilpailutuksen voittajan osoitettava referenssitiedoin vastaava 
pätevyys sähköisellä lomakkeella.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. 
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. 
Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen 
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten 
pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

14.09.2017 13:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

14.09.2017

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunniste
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Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 31.08.2017 13:00

Lisätiedot

Rakennuttaja voi antaa urakkaa koskevia lisätietoja ja täsmennyksiä ennen tarjouksen 
jättämistä toimitettavissa lisäkirjeissä. Lisäkirjeen julkaisusta ilmoitetaan viestillä 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Rakennuttajan asiantuntijoilta tai suunnittelijoilta urakkalaskentavaiheen aikana 
saadut lisäselvitykset tai ohjeet eivät ole rakennuttajaa sitovia, ellei niitä rakennuttajan 
toimesta toimiteta lisäkirjeenä tarjoajille.

Mikäli tarjoajalla on tarve saada lisätietoja tai täsmennyksiä urakkaa koskevista, 
tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä asioista, tulee kysymykset lähettää 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista viimeistään 31.8.2017 klo 13 mennessä. 
Kysymyksiin vastataan lisäkirjeellä ja tieto lisäkirjeen julkaisusta toimitetaan viestillä 
Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

131304

Hankinnan kohteen kriteerit

Sompasaari, osa 2, kokonaisurakka

Sompasaari, osa 2, 
kokonaisurakkana tarjouspyynnön 
liitteessä mainittujen asiakirjojen 
mukaisesti arvonlisäverottomaan 
hintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
Kokon
aishint
a

Yksikköhintaluettelo

Kokonaishinnan maksimipisteet 100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo
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Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Yksikköhintaluettelo Ladattava

Vähimmäisvaatimukset

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Mikäli tarjouksen tekijänä on 
ryhmittymä, täytetään 
jokaisesta osakasyrityksestä 
ESPD-lomake erikseen
Tarjoaja on osakkaana 
ryhmittymässä
Ryhmittymän nimi:

Aiesopimus ryhmittymän 
perustamisesta
Taloudellinen ja 
rahoituksellinen tilanne:

Liikevaihto tilikaudelta 2016 € 40000000
Syötettävä

Liikevaihto tilikaudelta 2015 € 40000000
Syötettävä

Liikevaihto tilikaudelta 2014 € 40000000
Syötettävä

Tarjoaja on liittynyt 
Tilaajavastuu Oy:n Luotettava 
Kumppani-palveluun ja 
rakennuttaja pystyy 
tarkistamaan kilpailutuksen 
voittajan tilaajavastuulain 
mukaiset tiedot 
Tilaajavastuu.fi-yritysraportista
Tai vaihtoehtoisesti 
kilpailutuksen voittaja toimittaa 
rakennuttajan pyynnöstä 
Tilaajavastuu.fi-yritysraporttia 
vastaavat tiedot

Tekninen suorituskyky ja 
ammatillisen pätevyyden 
vaatimukset:
Tarjoajalla on Rakentamisen 
laatu RALA ry:n myöntämä 
RALA-pätevyystodistus tähän 
urakkaan soveltuvasta 
toimialapätevyydestä (18.5b) 
ja rakennuttaja pystyy 
tarkistamaan kilpailutuksen 
voittajan RALA-pätevyyden 
sähköisesti
Tai RALA-pätevyyden 
puuttuessa muulla tavoin 
osoitettu vastaava pätevyys 
(RALA-pätevyyttä 18.5b 
vastaavana pätevyytenä 
pidetään 3 kpl referenssiä 
pääurakoitsijana toimimisesta 
vaativissa 
pohjarakennustöissä 
viimeisen 5 vuoden aikana):
Referenssi nro 1

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä
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Kohteen kuvaus ja laajuus

Referenssi nro 2

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä

Kohteen kuvaus ja laajuus

Referenssi nro 3

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä

Kohteen kuvaus ja laajuus

Tarjoajalla on Rakentamisen 
laatu RALA ry:n myöntämä 
RALA-pätevyystodistus tähän 
urakkaan soveltuvasta 
toimialapätevyydestä (18.6a) 
ja rakennuttaja pystyy 
tarkistamaan kilpailutuksen 
voittajan RALA-pätevyyden 
sähköisesti
Tai RALA-pätevyyden 
puuttuessa muulla tavoin 
osoitettu vastaava pätevyys 
(RALA-pätevyyttä 18.6a 
vastaavana pätevyytenä 
pidetään 3kpl referenssiä 
pääurakoitsijana toimimisesta 
teiden, katujen, rautateiden ja 
kiitoteiden rakennustöissä 
viimeisen viiden vuoden 
aikana):
Referenssi nro 1

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä

Kohteen kuvaus ja laajuus

Referenssi nro 2

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä

Kohteen kuvaus ja laajuus

Referenssi nro 3

Kohde

Vastaanottajan yhteystiedot

Vastaanottopäivämäärä

Kohteen kuvaus ja laajuus
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Tarjoajalla on Rakentamisen 
laatu RALA ry:n myöntämä 
RALA-sertifiointi siltaurakoiden 
vaatimusryhmässä R2 
(keskisuuret ja vaativat 
siltaurakat) ja rakennuttaja 
pystyy tarkistamaan 
kilpailutuksen voittajan RALA-
sertifioinnin sähköisesti

Kyllä

Urakoitsijan vastuullisen 
työnjohtajan pätevyys:
Vastuullisen työnjohtajan nimi Syötettävä

Koulutus Syötettävä

Valmistumisvuosi Syötettävä

Oppilaitos Syötettävä

Vakinaisen työsuhteen 
alkamispäivä tarjoavassa 
yrityksessä

Syötettävä

Vastuullisella työnjohtajalla on 
valmistumisen jälkeen 
vähintään 8 vuotta 
vastuullisen työnjohtajan 
työkokemusta.

Kyllä

Vastuullisella työnjohtajalla on 
näyttöä siitä, että hän tuntee 
Suomen 
rakentamismääräykset ja 
viranomaismääräykset, yleiset 
sopimusehdot YSE 98 siinä 
laajuudessa mitä vastuullisen 
työnjohtajan tehtävien 
hoitaminen edellyttää  ja 
hänellä on vähintään 
tyydyttävä suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito

Kyllä

Yleiset kriteerit

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoaja on ottanut seuraavat 
lisäkirjeet huomioon:

Syötettävä

Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00

Hankintayksikön esittely

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu toteuttaa 
toimitiloihin sekä katu- ja viheralueisiin liittyviä hankkeita.

Muut tiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön 
toimiala
Elimäenkatu 5
00510 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101661
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Hankinnan taustaa

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-kynnysarvon 
ylittävä hankintailmoitus sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.  

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. 
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan 
soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.
 
Rakennuttaja perustelee hankinnan jakamatta jättämistä (kokonaisurakka) sillä, että kohde 
rakennutetaan niin sanottuna ”yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana”, jolla on useampia 
tilaajatahoja ja jotka ovat yhteisellä sopimuksella sitoutuneet kokonaisurakan käyttöön.

Kokonaismäärä tai laajuus

Tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaan

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarvitsemiensa asiakirjojen kopioinnista ja kustannuksista vastaa tarjoaja.

Urakoitsijan on varauduttava osallistumaan työn päätyttyä Rakentamisen Laatu RALA ry:n 
ylläpitämään palautejärjestelmään RALA-projektipalaute (www.rala.fi/palvelut/propal). 
Palaute annetaan rakennuttajan erillisen ohjeen mukaan.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on jätettävä suomen kielellä syyskuun 14. päivään 2017 klo 13 mennessä 
sähköisesti Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/hkr

Tarjouksen on oltava sitovana voimassa, kunnes urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin 
enintään 90 vuorokautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä ja se 
mukaan lukien.

Hylkäämisperusteet

Mikäli tarjouksessa on esitetty ehto, jonka rakennuttaja katsoo poikkeavan 
tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä ehdoista ja määräyksistä tarjous voidaan hylätä. 

Rakennuttaja on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos 
tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun 
muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

Myöhästyneet tarjoukset hylätään.

Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, jotka on lueteltu esimerkiksi laissa julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (myöhemmin hankintalaki).

Rakennuttaja voi päättää hankintamenettelyn keskeyttämisestä hankintalain mukaisesti.

Sopimusmenettely

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 
urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Tarjouspyynnon_espd_131304.pdf

Linkit

https://bem.buildercom.net/html/bidder/auth/?
key=EXihtgrY5410lAQLdD0eCnZK7hySnPxjGTDYYJsjEX4

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut 
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada 
tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. 

Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on merkittävä 
liikesalaisuuksia sisältävät tiedot Tarjouspalvelussa. Rakennuttaja harkitsee, ovatko 
liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjoajalla on kuitenkin 
oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytettävästä hintatiedosta.

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, rakennuttajalla on oikeus 
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen 
ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Suomen lain 
mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Tarjouskilpailun voittajaksi alustavasti arvioidun tarjoajan on  EU-kynnysarvon ylittävissä 
hankinnoissa toimitettava rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä 
tarkoitettu ote rikosrekisteristä taikka ehdokkaan tai tarjoajan tai sen hallinto-, johto tai 
valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön 
(tällaisiksi henkilöiksi katsotaan muun muassa yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen 
varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja 
ja nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen 
puheenjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä 
kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sekä muut yhtiön tai muun oikeushenkilön 
kuten säätiön edustajat)alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen 
antama ote rikosrekisteristä.

Ote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin lain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen 
rikosperusteinen poissulkemisperuste.

 Tarjoaja tilaa otteen itse oikeusrekisterikeskuksesta. Ohjeet otteen tilaamisen löytyvät 
oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta: 

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedon
saantioikeus.html
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Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Erkki Nurmi Yksikön päällikkö
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