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KUIVA- JA BIOJÄTTEEN KERÄYS JA KULJETUS PAKKAAVILLE JÄTEAUTOILLE
Pyydämme tarjoustanne kuivajätteen ja biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta oheisten urakkaohjelmien mukaisesti toteutettuna. Hankinta kilpailutetaan avointa menettelyä käyttäen. Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana.
HANKINTAILMOITUS

Hankintailmoitus on julkaistu hankintojen HILMA-rekisterissä ennakkoilmoituksena (19.01.2018/2018-001173) ja varsinaisena ilmoituksena (Elokuun
alussa 2018 /nro 2018-016278). Hankinta julkaistaan Euroopan Unionin julkisten hankintojen tietokannassa. Tietokannan Osoite on
http://ted.europa.eu/

URAKOIDEN KUVAUS
KUIVA- JA BIOJÄTTEEN keräysurakka kuvataan oheisissa urakkaohjelmissa.
Urakka-alueena on Imatran kaupungin alue. Alue voi ylittää myös pienin osin
kuntien rajat EKJH:n vastuualueen kokonaistarkoituksenmukaisuuden mukaan.
Urakoitsijalta edellytetään kuljetuskaluston ja ammattitaidon lisäksi tutustumista urakka-alueeseen.
Urakassa on kaksi erillistä urakka-aluetta, Imatra läntinen ja Imatra itäinen.
Urakka-alueiden sisäinen raja on Vuoksessa.

URAKKA-AIKA

Urakka-aika on 06.05.2019 – 30.4.2023. Urakoihin kuuluu lisäksi enintään
kahden vuoden optiojakso.
Option perusteella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:llä on yksinomainen oikeus
omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 01.05.2023 – 30.04.2025 siten, että option pituus voi vaihdella
portaattomasti 0 – 24 kuukautta.

TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA VOIMASSAOLOAIKA
Tarjoushinnat tulee esittää oheisilla tarjouslomakkeilla urakka-alueittain.
Huomioimme vain kyseisellä tarjouslomakkeella annetut tarjoukset. Yksikköhinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Kuiva- ja biojätteen
hinnat esitetään erikseen.
Tarjouksen voi joko tehdä yhdestä tai molemmista alueista erillisenä.
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2018 saakka.
URAKOITSIJAN VALINTA
Kuljetusurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, perusteena halvin hinta.
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Tarjousten hintavertailu tapahtuu kuiva- ja biojätteiden tarjoushinnat yhteenlaskettuna alueittain.
Hintavertailussa vertaillaan urakkajakson ensimmäisen vuoden vuosikustannuksia, joiden laskennassa käytetään urakoitsijan tarjouksessaan esittämiä
yksikköhintoja sekä tarjouslomakkeisiin merkittyjä tilaajan aikavälin 1.7.2017
– 30.6.2018 astiatyhjennysten lukumääristä. Tilaajan ilmoittamat määrät eivät sido tilaajaa.
Urakka-alueilla voi muovinkeräys vähentää tyhjennyksiä. Samoin muuttuvan
jätelain tuoma julkishallinnollisten rakennusten jätekuljetusten siirtyminen
pois urakasta voi vähentää jätetyhjennyksiä.
Tilaajalla on oikeus hylätä osa tarjouksista tai kaikki tarjoukset, jos ne ovat
yleistä hintatasoa korkeammat tai jos ne muuten ovat ilmeisen epäedulliset
tai jos poikkeuksellinen hylkääminen muuten harkitaan tilaajan edun mukaiseksi ja sillä on hyväksyttävä syy.
TARJOUKSEN JÄTTÖAIKA JA TOIMITUSOSOITE
Tarjoukset tulee toimittaa vastaanottajalle suljetuissa kirjekuoressa maanantaihin 03.09.2018 klo 15.00 mennessä merkinnällä ”KULJETUSTARJOUS IMATRA ”
Tarjousten toimitusosoite:
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen
Hulkonmäentie 130
54190 KONNUNSUO
TIEDOT TARJOAJASTA JA ALIHANKKIJOISTA.
Varmistaakseen tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet tarjoaja vakuuttaa
seuraavien asiapaperien olevan kunnossa. Ennen sopimuksen allekirjoittamista
tulee tarjoajan täyttää ESPD-lomake kaikkine liitteineen (liitteenä)
1) Tarjoja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja ALV-rekisteriin
2) Kaupparekisteriote
3) Verot on maksettu tai on olemassa verovelkatodistus, jossa liitteenä maksusuunnitelma
4) Eläkevakuutukset on otettu ja maksut maksettu
5) Selvitetään sovellettavasta TES:ta /työsuhteen ehdoista
6) Työterveyshuolto on hoidettu
Nämä tiedot voi toimittaa yhteenvetona esim. Tilaajavastuu.fi-raporttina, mikäli kuulutte johonkin tilaajavastuuraportointiin.
7) Selvitys siitä, että tarjoajalla on oikeus kuljetusten harjoittamiseen Suomessa
(liikennelupa)
8) Yritys on merkitty jätehuoltorekisteriin
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Mikäli urakoitsijalla ei ole kohdan 8 jätehuoltorekisteriin merkintää tulee urakoitsijan välittömästi aloittaa toimenpiteet jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi, mikäli urakoitsija voittaa kilpailutuksen.
9) Lyhyt selvitys yrityksen toiminnasta ja ammattitaidosta
10) Lyhyt selvitys kalustosta, laadusta ja toiminnan varajärjestelmästä
11) Mikäli urakassa käytetään osassakin alihankintaa, vastaa tarjoaja alihankinnan työstä kuin omastaan. Mikäli alihankinta on tiedossa jo urakka aloitettaessa, tulee tarjoajan toimittaa alihankkija yrityksestä samat asiapaperit
kuin päätarjoajakin.
Mikäli alihankintaa aiotaan siirtyä kesken urakan, tilaaja hyväksyy tai ei hyväksyy alihankkijan.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista edellytetään kuitenkin ESPD lomakkeen
täyttöä ja näin todistetaan asioiden olevan kunnossa. Tilaaja opastaa ESPD- lomakkeen täytössä ja toimenpiteissä. ESPD-lomake on laajennettu tilaajavastuulomake koko Euroopan alueelle.
MUUTA

Tehtävä sopimus ei ole siirrettävissä urakoitsijan puolesta kolmannelle osapuolelle.
Osittain myöhemmin laadittavien asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys:
1) ilmoitus julkisten hankintojen virallisilla sivuilla ”Hilmassa”.
2) tehtävä urakkasopimus liitteineen
2) tarjouspyyntö
3) urakkaohjelma liitteineen
4) tarjous
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa
annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi
muista sopimusasiakirjoista.
Tilaaja noudattaa toiminnassaan sertifioituja laadunhallinta- ja ympäristöjärjetelmiä ISO 9001 ja ISO 14001. Urakoitsijan tulee noudattaa tilaajan tällä
hetkellä voimassaolevia tai myöhemmin tulevien järjestelmien asettamia
vaatimuksia.
Urakoitsija sitoutuu myös tilaajan varautumissuunnitelmaan.
Erilaisia varaumia, oikeuksien pidättämistä tai muuta ehtoa, joka muuttaa
tarjouspyynnön sisältöä, ei sallita.
Mikäli lainsäädäntö muuttuu kilpailutuksen aikana tai ennen aloittamista siten, että urakkaan kuuluvat tehtävät tai osa niistä ei enää kuulu tilaajan hoidettavaksi, niin hankinta voidaan keskeyttää ilman vahingonkorvausvelvoitteita.
Urakoitsijaa velvoitetaan seuraamaan reaaliaikaisesti ajojen etenemistä,
reagoimaan poikkeavuuksiin, suorittamaan tarvittavat toimenpiteet ja valvomaan ennen tilaajan ryhtymistä toimiin.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen, puh. 010 841 1810 ja
kimmo.pollanen@)ekjh.fi.
Urakka koskevat kysymykset tulee esittää kirjallisesti 27.8.2018 mennessä.
Vain kirjallisesti annetut vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia.
Oleelliset hankintaan liittyvät vastaukset toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun
ilmoittautuneille siten, ettei kysyjän henkilöllisyys tule esiin.

Lappeenrannassa 02.08.2018
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Mika Suomalainen
Toimitusjohtaja
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Urakkaohjelma
ESPD-lomake

Kimmo Pöllänen
Logistiikkapäällikkö

