TARJOUSPYYNTÖ VERKONRAKENNUKSEN TYÖHINNOISTA

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, jäljempänä IPP pyytää Teiltä tarjousta
telekaapelireittien rakentamisen ja ilmajohtojen purun työhinnoista 1.5.2020 30.4.2022 ja optiona 1.5.2022 - 30.4.2023 väliselle ajalle.

IPP:n rakentamisohjelma

Alustava rakentamisohjelmamme 2020 tulee olemaan ao. mukainen:

•

asiakastoiminta
o Kuituliittymiä
n. 200 kpl
▪ näistä osa toteutetaan erillisiin urakkakohteisiin

•

kaapelointeja pyritään toteuttamaan alueittain isompina myyntikohteina.
Alueena on Kihniö, Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi ja Nokia

Rakennuttaja tekee suunnitelmat kevättalven aikana ja rakentaminen alkaa roudan
sulettua.
2021 rakentamisohjelmassa IPP tavoittelee tässä tarjouksessa aiemmin esitettyä
vuoden 2020 mallia.
Vanhojen ilmajohtojen purut suoritetaan alueittain erikseen sovittavan aikataulun,
kohteiden ja määrien mukaisesti. IPP:llä on tällä käytössä n. 7 000 omaa ja 9 500
yhteiskäyttö pylvästä.
Rakentamisohjelma tarkentuu aina kyseisen vuoden keväällä suunnitelmien
edetessä, mutta se ei ole sitova. IPP:stä riippumattomia muutoksia suunnitelmiin
saattaa tulla ja niihin vaikuttaa mm. lupa-asiat kiinteistöjen ja viranomaisten kanssa,
yhteiskaivut, lisätilaukset ja peruutukset.
Tarvittaessa esittelemme tarkemmin rakentamisohjelmaamme.

Hinnoittelu
Tarjoajan tulee antaa rakentamisen ja purkusuoritteiden hinnat liitteenä olevaan excel
taulukkoon. Sarakkeiden kommenteissa on tarkentavia tietoja tarjouksen antamiseen.
Asfaltoinneissa hinnoittelu tulee antaa katuluokittain.
Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina (alv=0%).

Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo
Tarjous on toimitettava sähköpostilla 3.2.2020 klo 08.00 mennessä osoitteeseen
reijo.makila@ipp.fi.
Hinnasto tulee olla voimassa 1.5.2020 - 30.4.2022 välisen ajan.

Muuta huomioitavaa
Valitun urakoitsijan kanssa tullaan tekemään urakkasopimus (YSE 1998)
yksikköhintaurakkana, jossa sovitaan aikataulut kohteittain tai kohderyhmittäin.
Takuu työlle on oltava kaksi vuotta. Työaikaisen ja takuuaikaisen vakuuden suuruus
määritellään urakkaneuvotteluissa.
Luvat viranomaisilta hakee rakennuttaja ja vastaa kaikista lupakustannuksista.
Urakoitsija toteuttaa liikenteenohjauksen rakennuttajan tekemän suunnitelman tai
tiehallintoviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijalla on ainakin yhdellä
henkilöllä oltava Tieturva 2 kortti voimassa.
Rakennuttajalla on oikeus jakaa rakentamisohjelman mukaiset kohteet tai
osasuoritteet eri urakoitsijoille.
Asfaltoinnit ja muut lopulliset päällysteet tulee olla valmiit katujen ja teiden omistajan
antamien vaatimusten mukaisesti 6 viikon kuluttua työn luovutuksesta. Tilapäiset
päällysteet on vaadittaessa asennettava heti.
Mikäli tarjoajalla on asfaltointilaitteistot pienimuotoisten päällysteiden tekemiseen
tulee se tuoda esiin tarjouksessa.

Yhteisrakentamiskohteessa reitin rakentamiskustannukset jaetaan osapuolien kesken
ja urakkasopimuksessa päätetään kolmansien osapuolien laskutustapa.
Tarjoajan on esitettävä täyttävänsä Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, sekä
liitettävä mukaan esittely käytössä olevasta kalustosta. Tarjoajan on liitettävä
tarjoukseen myös selvitys siitä, miten huolehditte työntekijöiden riittävästä
koulutustasosta tieturvan ja muiden vastaavien turvallisuus koulutusten osalta.

Lisätiedot
Lisätietoja työkohteista antavat:
Reijo Mäkilä, puh 043 217 5569 reijo.makila@ipp.fi
Jussi Mikkola, puh 043 217 5563 jussi.mikkola@ipp.fi
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