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Urakkatarjouspyyntö 

   

Pyydämme tarjousta Vimpelin kunnan omistaman liikuntahallin kiinteistön LVIA-

saneerauksesta. 

  Urakkatarjouspyynnön asiakirjat ja suunnitelmat liitteenä.  

  Lisätöiden osalta tarjoukseen on liitettävä myös tuntihinta. 

  Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. 

 

Rakennuttaja tai tilaaja 
  

 Vimpelin kunnan tekninen toimi 

Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 651 7191, 

ville.karjalainen@vimpeli.fi 

 

Rakennuskohde 
  

 Liikuntahalli, käyntiosoite: Opintie 29, 62800 Vimpeli 

 

Urakan sisältö 
 

 KVR-urakkana 

 

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset 
 

Kokonaishinta eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjouksen on oltava voimassa 2 

kuukautta.  Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta. 

 

Tarjous jätetään viimeistään 
 

  Maanantaina 21.06.2021 klo 12.00. 

   

Tarjous toimitetaan osoitteeseen 
 

 Vimpelin kunta / Tekninen toimi 

 Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, tai sähköpostilla henna.vahasoini@vimpeli.fi  

 

Kuoreen tai sähköpostiin merkitään 
 

 ”Liikuntahallin LVIA-saneeraus” 

 

http://www.vimpeli.fi/
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Tarjouksen sisältö 

  

 LVI-urakkaan kuuluvat kaikki urakkarajan sisälle jäävät ja ulkopuolelle merkityt LVI-tekniset 

työt, materiaalitoimitukset ja hankinnat LVI-työselostuksen, piirustusten ym. urakkalaskenta-

asiakirjojen esittämässä laajuudessa, lopulliseen käyttökuntoon saatettuina ja säädettyinä.  

 Automaatiourakkaan kuuluvat kaikki piirustuksissa, pisteluetteloissa ja työselostuksessa esitetyt 

toiminnot ja ohjelmien käyttöönotto. LVIS-laitteiden säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan 

yhtenäisellä, vapaasti ohjelmoitavalla, mikroprosessoripohjaisella DDC-järjestelmällä, jossa on 

selainpohjainen (Web) käyttöliittymä. Eri järjestelmien laitteiden tulee olla keskenään 

yhteensopivia. Rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään rakennuttajan valvomoon (Stenfors) 

tietoverkon kautta 

 Vanhojen toimilaitteiden kierrätys ja pois kuljetus. 

 Työ pitää olla valmis tilaajan tarkastettuna viimeistään lokakuun loppuun 2021 mennessä. 

 Urakoitsija vastaa työturvallisuudesta myös aliurakoitsijoiden osalta. 

 Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. 

 

 Tarkemmat ohjeet LVIA-urakasta löytyy liitteenä olevista asiakirjoista.  

Tarjouspyynnön saajien tulee tarkistaa, että kaikki asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat ovat 

heidän käytettävissään. 

Mikäli tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu noudatamme yleistä rakennusalan sopimusehtoa 

YSE1998 ja Rakennusteollisuus Ry (Ratu) korjaustöiden laatu 2011 ohjetta. 

Kaikki asiakirjoja koskevat kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti tilaajan yhteyshenkilölle 

15.6.2021 klo 15 mennessä ja vastaukset annetaan 17.6.2021 klo 15 mennessä ja julkaistaan 

Vimpelin kunnan nettisivuilla www.vimpeli.fi kohdassa ”Uutiset”. 

  Vastaukset ovat laskenta-asiakirjoja ja ne liitetään urakkasopimukseen. 

  Tuntihinta pitää liittää tarjoukseen. 

 

Lisätietoja antaa: Ville Karjalainen, puh. 040 651 7191. 

 

Paikka ja aika 

 Vimpelissä 07.06.2021 

 

Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus 

 Ville Karjalainen 

Liitteet 
 

 Tarjouspyyntö lomake 

Työselostukset 

 Suunnitelmat 
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