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Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Tarjouspyyntö 61H/17
Päiväys 08.01.2018

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

61H/17 / KORJAUSILMOITUS: Töölön raitiovaunuvarikko, Raiteiden uusiminen
ja lattiarakenteiden kunnostaminen, halli 2 (raiteet 7 -12)
(Pisteytys kokonaishankinnan mukaan)
Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3
Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3
Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu
esitettyjen tarjouspyyntöasiakirjojen ja niissä
esitetyin ehdoin suorittamaan
kyseisen kohteen rakennusurakan
työt kiinteään kokonaishintaan.
Lisätöiden osalta tarjoajan tulee
täyttää tarjouspyynnön liitteenä oleva
yksikköhintaluettelo.

Oy
Rakennuspar
tio

RQARakennus Oy

Nordhaus
Partners Oy

Urakan kokonaishinta

Max pisteet

Annettu tieto Pisteet

Annettu tieto Pisteet

Annettu tieto Pisteet

Yksikköhinta

---

1 565 000,00
€/Urakka

---

1 650 000,00
€/Urakka

---

1 270 000,00
€/Urakka

---

Hankittava määrä 1 Urakka

---

1 565 000,00
€

---

1 650 000,00
€

---

1 270 000,00
€

---

Yleiset kriteerit

Max pisteet

Annettu tieto Pisteet

Annettu tieto Pisteet

Annettu tieto Pisteet

Yksikköhintaluettelo

---

ladattu

ladattu

ladattu

0

0,000

Soveltuvuusvaatimukset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Toinen Linja 7 A
00530 Helsinki
0201256-6

---

Puhelin
Telefax
Email
Internet

--0,000

[ ] 1.

[ ] 1.

Oy
Rakennuspar
tio

RQARakennus Oy

Nordhaus
Partners Oy

hkl@helsinki.fi
http://www.hel.fi/www/hkl/fi

Hankintakohtainen

--0,000

[ ] 1.

+358 93101071

Pisteiden laskentatapa

Pisteiden laskentatapa
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Max pisteet
TARJOAJAN SOVELTUVUUS

Annettu tieto Pisteet

---

Annettu tieto Pisteet

---

Annettu tieto Pisteet

---

---

REKISTERIT Tarjoaja on merkitty
--sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin,
ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen
hankintapäätöksen tekemistä, mikäli
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on
--suorittanut sekä sijoittumismaansa että
Suomen lainsäädännön mukaiset vero-,
sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksunsa
ja suoriutuu muista vastaavista
yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

RIKOSREKISTERI Tarjoajalla ja kaikilla
hankkeeseen osallistuvalla henkilöstöllä
on merkinnätön rikosrekisteri.

---

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

KESKEISET TYÖEHDOT Tarjoaja
noudattaa voimassaolevaa toimialansa
työehtosopimusta ja työehdot ovat
lainmukaisia.

---

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

TYÖTERVEYSHUOLTO Tarjoaja on
järjestänyt lakisääteisen
työterveyshuollon.

---

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

TAPATURMAVAKUUTUS Tarjoajalla on
voimassa oleva tapaturmavakuutus

---

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---
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VASTUUVAKUUTUS Tarjoajalla
--(Jokaisella työmaalla toimivalla
urakoitsijalla) on voimassaoleva
toiminnan vastuuvakuutus (min. 1
000.000,00 €, varattuna
kokonaisuudessaan tähän työmaahan) ja
tarjoaja on huolehtinut
vastuuvakuutukseen kohdistuvien
vakuutusmaksujen maksamisesta.

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

TALOUDELLISET EDELLYTYKSET
--Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat
hankinnan kokoon ja laatuun nähden
riittävät. Tarjoajan taloudellisen tilanteen
on oltava sellainen, että se on Suomen
Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa
vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1
-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai
muun vastaavan selvityksen mukaan
olevan vastaava. Tarjoajat, joiden luokitus
Suomen Asiakastieto Oy:n
ratingluokituksessa on C tai
riskiluokituksessa 5, suljetaan
tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden
ratingluokitus on B tai riskiluokitus on 4,
voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos
tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa
selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy
tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteen
parantamiseksi. Liitteenä selvitys
tarjoajan ratingluokituksesta Suomen
Asiakastieto Oy:stä.

Kyllä

---

Kyllä

---

Kyllä

---

LIIKEVAIHTO Tarjoajan kahden (2)
edellisen tilikauden liikevaihto on
vähintään kaksi (2) kertaa tarjotun
urakkahinnan (alv 0 %) suuruinen
kummaltakin tilikaudelta.

ladattu

---

ladattu

---

ladattu

---
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REFERENSSIT Tarjoajan tulee osoittaa --referensseinä vähintään kaksi vastaavaa
korjaushanketta edellisen viiden vuoden
ajalta. Referenssistä tulee käydä ilmi
tilaaja, kohde, työn sisältö sekä urakan
suuruus euroina (alv 0 %)

ladattu

---

ladattu

---

ladattu

---

TYÖVOIMA Rakennusurakoitsijan
--työnjohtaja on ammattikoulutukseltaan
vähintään rakennusmestari, jolla on
vähintään viiden vuoden työkokemus
rakennusalan työnjohtotehtävistä
Suomessa. Esitettävä työnjohtaja on
toiminut vastuullisena työnjohtajana
vähintään kahdessa vastaavan
kokoisessa (hinta) hankkeessa viimeisen
viiden vuoden aikana. Esitettävä
työnjohtaja on tarjoajan palveluksessa eli
työsuhteessa tarjoajaan nähden.
Esitettävän työnjohtajan äidinkieli suomi
tai tarjoaja muutoin osoittaa työnjohtajan
suomen kielen riittävän taidon. Em.
asioiden tulee käydä ilmi ladattavasta
selvityksestä.

ladattu

---

ladattu

---

ladattu

---
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