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Pieni kunta, monta sankaria
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URAKKATARJOUSPYYNTÖ
Pyydämme tarjousta Vimpelin kunnan Metsätarhan päiväkodin
peltikaton uusimiseen.
Urakkatarjouspyynnön asiakirjat ja valokuvat ovat liitteenä.
Lisätöiden osalta tarjoukseen on liitettävä myös
tuntiveloitushinnasto.
Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.
Rakennuttaja tai tilaaja

Vimpelin kunnan tekninen toimi
Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 6517
191, ville.karjalainen@vimpeli.fi

Rakennuskohde

Metsätarhan päiväkoti, käyntiosoite: Keskitalontie Vimpeli.

Urakan sisältö

Rakennustekniset KVR-urakkana

Tarjoushintaa koskevat
vaatimukset

Kokonaishinta eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjouksen
on oltava voimassa 4 viikkoa.
Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tunti veloitushinta.

Tarjous jätetään viimeistään

Maanantaina 20.5.2019 klo 12.00.
Tarjoukset avataan 20.5.2019 klo.13.00.

Tarjous toimitetaan
osoitteeseen

Vimpelin kunta / Tekninen toimi
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, tai sähköpostilla
henna.lehtinen@vimpeli.fi

Kuoreen tai sähköpostiin
merkitään

” Metsätarhan päiväkoti ”

Tarjouksen sisältö

Vimpelin kunta
Patruunantie 15
62800 VIMPELI
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kattovarusteiden irrotus
vanhan peltikaton purku
vanhan aluskatteen poisto
vaurioituneiden ruoteiden korjaus
uuden aluskatteen asennus
korotusrimojen ja -ruoteiden asennus
uuden konesaumakaton asennus noin 1100 m2
ilmastointi -ja muiden läpivientien uusinta ja pellitys
kulkutasojen korjaus tai uusinta
lumiesteet
kattoluukkujen uusinta
räystäiden teko puuttuvalta osalta (punainen viiva)
seinän korotus pellillä (vihreäosa)
räystäslautojen, räystäskorujen ja syöksytorvien uusinta
Puh. (06) 2412 6312
www.vimpeli.fi
vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi

VIMPELIN KUNTA
Pieni kunta, monta sankaria

•
•
•
•
•
•
•
•

8.05.2015
puuosien pohja -ja pintamaalaus
vaurioituneineen eristeiden vaihto
uuden katoksen teko 13x3 m
urakoitsija on huomioitava muun rakennustyön osalta
myös yläpohjan riittävä tuuletus
materiaalit, telineet, ja muut turvavarustukset kuuluvat
tarjoukseen
tarvittava sääsuojaus
vanhojen rakennustarvikkeiden pois kuljetus
työ pitää olla valmis tilaajan tarkastettuna viimeistään
elokuun loppuun 2019 mennessä

Tarkemmat ohjeet konesaumakaton uusinnassa löytyy RT-8511158.
Konesaumakaton väri tulee tarkistaa paikan päällä.
Tarjouspyynnön saajien tulee tarkistaa, että kaikki
asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat ovat heidän käytettävissään.
Tarjoaja tulee käydä tarkistamassa kohde paikan päällä sekä
urakan laajuus.
Vaikka tässä tarjous pyynnössä ei ole erikseen mainittu jotakin
yksityiskohtaa on tarjoukseen sisällytettävää tarjoukseen koko
katon uusinta lisätöineen.
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 16.5.2019 mennessä.
Vastaukset ovat laskenta-asiakirjoja ja ne liitetään
urakkasopimukseen.
Tuntiveloitushinnasto pitää liittää tarjoukseen.

Lisätietoja antaa: Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191.

Paikka ja aika

Vimpelissä 8.5.2019

Tarjouksen pyytäjän
allekirjoitus

______________________________
Ville Karjalainen
Liitteet

tarjouslomake
ARK9120 piirustus
valokuvia kohteesta
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