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TARJOUSPYYNTÖ SEKAJÄTTEEN KERÄYKSESTÄ JA KULJETUKSESTA KEMIÖNSAARELLA

1 Hankinnan kohde
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyytää tarjoustanne sekajätteen keräyksestä ja
kuljetuksesta aluekeräyspisteistä sekä kiinteistöiltä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen
alueelta Kemiönsaaren pääsaarella sekä Rosala-Hiittinen ja Högsåran saarista. Tarkka
kuvaus urakasta on sopimusmallissa (liite 1).
Urakassa tarvittava kalusto:
- takalastaava kalusto
- nosturilaittein varustettu kalusto
Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräilyvälineen
tyhjennyskerta.
2 Sopimuskausi
Sopimus on voimassa viisi (5) vuotta eli 1.1.2017–31.12.2021 välisen ajan.
Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) vuodella edellyttäen, että urakoitsijan
työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä
tilanteessa. Sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta tilaaja ja urakoitsija neuvottelevat
siten, että sopimuksen voimassaoloajan mahdollisesta jatkamisesta tulee saavuttaa
yhteisymmärrys viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
3 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen
Hankintamenettely on avoin. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on
julkaistu hankintailmoitus 9.8.2016 sähköisessä ilmoituskanavassa ”HILMA, julkiset
hankinnat” osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
4 Urakkamuoto
Urakkamuoto on yksikköhintaurakka. Urakoitsija jättää tarjouksen urakka-alueelta LounaisSuomen Jätehuolto Oy:n antamien määräarvioiden mukaisesti. Urakkahinnan
sopimuksenmukaiset tarkistamisperiaatteet on määritelty liitteessä 1 olevassa
sopimusluonnoksessa.
Tarjouslomakkeissa (liite 2) kiinteistöillä olevien astioiden lukumäärät ja tyhjennykset ovat
arvioita. Näihin saattaa tulla lisäyksiä tai vähennyksiä urakan aikana.
Urakka voidaan suorittaa yhtenä urakkana tai se voidaan jakaa osiin tyhjennyskaluston
mukaan. Tarjousten hintavertailu tapahtuu tarjouslomakkeen 2 vuosikustannusten
perusteella. Urakoitsija antaa yksikköhinnan 1, jolla urakoitsija on valmis hoitamaan ko.
osan, vaikka ei tarjoaisi tai voittaisi muita osia. Yksikköhinta 2 annetaan, jos tarjotaan muita
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osia ja hinta on eri kuin yksikköhinta 1. Jos urakoitsija tekee tarjouksen nostoperusteisella
kalustolla suoritettavista tyhjennyksistä, tarjouksen tulee sisältää myös erityisalueet
(tarjouslomakkeessa kohdat 3 a ja 3 b).
Urakka-alueiden rajoja voidaan järkevöittää maantieteellisiin seikkoihin perustuen esim.
kuntaliitosten yhteydessä. Rajojen muutoksesta neuvotellaan erikseen.
Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Tarjoajan tulee allekirjoittaa tarjouslomake.
5 Tarjouskilpailun vaiheet
5.1 Asiakirjojen tilaaminen
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Hilmasta osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
Ilmoitus löytyy nimellä ”Kemiönsaaren sekajätteiden keräys ja kuljetus”.
5.2 Lisätiedot ja tiedustelut
Jätteenkuljetusurakkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Vain
tilaajan urakoitsijoille kirjallisesti antamat vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia.
Pyydämme ilmoittautumaan tarjouskilpailuun ja lähettämään tarjouskilpailuun liittyvät
lisäkysymykset sähköpostilla 2.9. klo 12.00 mennessä. Vastaukset ja täsmennykset
toimitetaan viikon sisällä kaikille tarjouskilpailuun em. päivään mennessä ilmoittautuneille
niin, ettei kysyjän edustama yritys tule esiin.
Tilaajan yhteystiedot:

Sirkku Nurminen
p. +358 20 728 2113
s-posti: sirkku.nurminen@lsjh.fi

6 Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Ne asiakirjat, jotka tarjoaja katsoo kuuluvan liikesalaisuuden piiriin, tulee tehdä erillisinä
liitteinä ja varustaa merkinnällä "salainen". Tämän jälkeen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta.
Tämän tarjouspyynnön liitteenä olevat dokumentit, ohjeet, standardit ja muut kuvaukset
ovat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n omaisuutta, eikä niitä saa kopioida muuhun kuin
tarjouksen tekoon, esittää julkisesti tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman LounaisSuomen Jätehuolto Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.
7 Tarjouksen sisältö ja voimassaolo
Hyväksyttävä tarjous koostuu täytetystä, allekirjoitetusta tarjouslomakkeesta (liite 2) sekä
kaikista vaadituista asiakirjoista (kohdat 8.1–8.7). Tarjoukseen ei saa liittää muuta
materiaalia eikä tarjous- ja hintalomakkeeseen saa tehdä mitään muutoksia niiden
asiamukaisen täyttämisen lisäksi.
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Allekirjoitettu saatekirje, hintakuori, tarjouspyynnön mukaisuus
-lomake ja muut tarjousasiakirjat toimitetaan suljetussa kuoressa kohdan 8 mukaisesti.
Tarjouksen tulee käsittää kaikki pyydetyt palvelut. Tarjous tulee laatia suomen kielellä.
Tarjousta ei saa sitoa minkään muun tarjouksen ratkaisemiseen. Tarjouksen tulee olla
voimassa 1.7.2017 asti.
8.1 Tiedot tarjoajasta
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa mm. seuraavat asiakirjat:
1) todistukset, että tarjoajalla on oikeus jätteenkuljetuksen harjoittamiseen Suomessa
seuraavien säädösten mukaan:
- laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä muutoksineen (21.7.2006/342)
- jätteenkuljetus (jätelaki ja -asetus muutoksineen 343/2011, 179/2012) (jätetiedostoote)
2) tilinpäätösasiakirjat kahdelta viimeiseltä tilikaudelta,
3) kaupparekisteriote, ei kahta kuukautta vanhempi
4) verottajan todistus maksetuista veroista, ei kahta kuukautta vanhempi,
5) viranomaisen tai vakuutuslaitoksen antama todistus työnantajamaksujen
suorittamisesta,
6) yrityksen vastuuvakuutus.
7) selvitys työterveyshuollosta
Perustellusta syystä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi hyväksyä myös muun kuin edellä
kohdassa 2 mainitun asiakirjan näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta
asemasta.
8.2 Tiedot alihankinnasta
Alihankkijan on täytettävä aliurakoinnin osalta kaikki ne vaatimukset, jotka on asetettu
urakoitsijalle tässä tarjouspyynnössä. Jos urakoitsija käyttää alihankkijaa, tarjouksesta tulee
ilmetä, mikä osuus urakasta on tarkoitus suorittaa alihankintana. Alihankkijasta tulee
toimittaa kohdan 8.1 vaadittavat tiedot, jos urakoitsija, joka käyttää alihankintaa tulee
valituksi.
8.3. Jäteautokalusto
Urakassa käytettävien autojen tulee täyttää vähintään Euro 4 päästönormit ja tarjouksessa
tulee myös nimenomaisesti ilmoittaa täyttääkö käytettävä kalusto tämän vaatimuksen.
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Tarjouksessa tulee ilmoittaa urakassa käytettävä jäteautokalusto. Ilmoituksesta tulee selvitä
ainakin käytettävien autojen merkki ja malli, käyttöönottovuosi, akselien lukumäärä,
kantavuus, kokonaispaino ja kuormaustapa, mikäli ne ovat jo tiedossa.
Mikäli urakoitsijalla ei tarjousta tehdessään ole käytettävissä em. vaatimusten mukaista
kalustoa, tulee urakoitsijan esittää suunnitelma ja sitoumus vaatimustenmukaisen kaluston
hankkimisesta tarjouksessaan.
Vaatimusten mukaisen ajoneuvokaluston tulee olla urakoitsijan käytettävissä urakan
alkaessa. Mikäli näin ei ole, tulkitaan asia sopimusrikkomukseksi, joka oikeuttaa tilaajan
irtisanomaan urakkasopimuksen. Jos urakoitsija aloittaa urakan hoitamisen muulla kuin
vaatimusten mukaisella ajoneuvokalustolla, on siitä ilmoitettava tilaajalle ennen urakan
alkamista.
8.4 Varikkopalvelut
Tarjouksessa tulee ilmoittaa varikon sijainti, mistä auto lähtee urakka-alueelle, kuinka
huoltopalvelut on järjestetty ja auton säilytyspaikka urakka-ajon jälkeen.
8.5 Turvallisuus
Tarjoukseen tulee liittää kirjallinen selvitys yrityksen työturvallisuuden toteutuksesta.
Turvallisuussuunnitelmassa tulee huomioida turvallisuuskortissa (liite 4) esitetyt
terveysvaarat.
8.6 Tiedot henkilöstöstä
Selvitys urakan hoitamisessa käytettävästä henkilöstöstä, esim. todistukset tarjoavan
yrityksen kuljetustyöstä vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta
pätevyydestä sekä liikenteestä vastaavan henkilön tiedot.
Urakkaa suorittavan kuljettajan on hallittava tyydyttävästi kummatkin kotimaiset kielet
(suomi/ruotsi).
8.7 Lisäselvityksiä
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tarjoajan
harjoittamasta jätehuoltotoiminnasta sekä taloudesta, vakavaraisuudesta,
lisähenkilökunnan palkkaamisesta ja mahdollisesta alihankkijasta.
9 Tarjouksen jättäminen
Tarjous ja kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat tulee toimittaa suljetussa
kirjekuoressa 26.9.2016 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Kemiönsaaren sekajätteen
keräys ja kuljetus” ja tarjoavan yrityksen nimi. Tarjous tulee toimittaa osoitteeseen:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Sirkku Nurminen
Kuormakatu 17
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20380 Turku
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen hintalomake tulee
sulkea omaan kuoreen, päälle merkintä
”hintalomake”.
10 Tarjouskilpailun ratkaisu
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailun ratkaisemisen ensimmäisessä
vaiheessa selvitetään, onko tarjoajalla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset tämän
urakan suorittamiseen.
Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos
1) tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi,
ettei tarjoajalla voida perustellusti olettaa olevan edellytyksiä hoitaa sopimuksen
mukainen urakka,
2) Tarjoajalla ei ole tarjouspyynnön kodassa 8.1 1) määriteltyä oikeutta
jätteenkuljetuksen harjoittamiseen,
3) Tarjoaja ei täytä Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisia edellytyksiä tai
4) Tarjous on puutteellinen tai ei muuten vastaa tarjouspyyntöä.
Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta myös hankintalain 53 ja 54 §:ssä säädetyillä
perustella.
Toisessa vaiheessa vertaillaan hyväksyttyjen tarjousten hintoja. Vertailuhinta lasketaan
tarjoajien jättämien yksikköhintojen perusteella. Tarjouskilpailun voittaa halvimman
kokonaishinnan antanut urakoitsija.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja tekee hankintapäätöksen. Ratkaisusta
ilmoitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Jos jokin tarjoaja on suljettu pois tarjouskilpailusta tai tarjous
hylätty, tästä ilmoitetaan perusteluineen ao. tarjoajalle.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjoushinnat ovat
yleistä hintatasoa korkeammat tai tarjoukset ovat muutoin ilmeisen epäedullisia tai
poikkeuksellinen hylkääminen muuten harkitaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edun
mukaiseksi ja sillä on hyväksyttävä syy. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.
11 Sopimus
Tarjouskilpailun ratkeamisen ja hankintapäätöksen jälkeen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
tekee sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Tarjouspyynnön liitteenä 1 on
sopimusluonnos, johon tarjoajan on sitouduttava varauksitta. Tarjouksessa esitetyt
tarjoajan omat sopimusehdot katsotaan tarjouspyynnön vastaisiksi.
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Sopimus hankinnasta syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.
Valitun urakoitsijan on asetettava sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi vakuus, siten kuin
liitteenä 1 olevassa sopimusluonnoksessa edellytetään.

Turussa 9.8.2016
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