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Tarjouspyyntö Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n
Hyödyksi-jäteasemien siirtolavakuljetukset
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy pyytää tarjoustanne Hyödyksi-asemien jätelavojen tyhjennyskuljetuksista.
Hankinta kilpailutetaan avointa menettelyä käyttäen. Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana.
Hankintailmoitus (2018-009751) julkaistaan hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa
(www.hankintailmoitukset.fi), sekä automaattisesti Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa.
Hankinnan kuvaus
Kilpailutuksessa Hyödyksi-asemat on jaettu kahteen alueeseen, joista molemmista on erillinen kilpailutus.
Alue A:n Hyödyksi-asemat sijaitsevat:
Lappeenrannassa Toikansuolla, osoitteessa Palosuonkatu 20, 53100 LAPPEENRANTA
Lappeenrannassa Ylämaalla, osoitteessa Varikkotie 5, 54410 YLÄMAA
Lemillä osoitteessa Vainikkalantie 128, 54710 LEMI
Luumäellä Taavetissa, osoitteessa Tainantie 23, 54500 TAAVETTI
Savitaipaleella kirkonkylässä osoitteessa Kiesiläntie 275, 54800 SAVITAIPALE
Taipalsaaren kirkonkylässä, osoitteessa Rauhamäentie 1, 54920 TAIPALSAARI
Alue B:n Hyödyksi-asemat sijaitsevat:
Imatralla osoitteessa Harakankuja 1 (Portti 1), 55400 IMATRA
Rautjärvellä osoitteessa Sorrontie / Karjalantie 2763, 56800 RAUTJÄRVI
Ruokolahdella osoitteessa Myllärintie 4-6, 56100 RUOKOLAHTI
Kerättävät jätejakeet ovat kaatopaikkajäte, energiajäte, lajiteltavajäte, kipsi ja kiviaines. Jakeet kuljetetaan Etelä-Karjalan Jäte Oy:n käsittelykeskukseen Konnunsuolle Kukkuroinmäkeen osoitteeseen Hulkonmäentie 130; 54190 KONNUNSUO
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1. Autokalusto
Urakassa käytettävän autokaluston tulee täyttää vähintään EURO 5 päästönormit. Kuljetusten tulee tapahtua 2 – 3 lavapaikan ajoneuvoyhdistelmällä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, millaisella ajoneuvokalustolla urakka hoidetaan.
2. Lavatyypit
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Avonaisia 18 – 25 m3 jätelavoja, kuormapainot max 15 tn.
Lavat ovat tilaajan omia lavoja.
Lavoissa on koukku- ja vaijeritartunnat.
Lavojen tyhjennys tapahtuu tilauksesta puhelimitse. Sekä tilaaja että urakoitsija merkitsevät esim. vihkoon tarkat tilaus- ja lavan/lavojen noutoajat.
Lavan noutoaika Hyödyksi-asemalta puhelintilauksesta saa olla enintään kaksi (2)
tuntia.
Urakoitsijalle voidaan antaa automaattiset punnituskortit, jolla vaakaus voidaan suorittaa myös muuna aikana. Tällöin urakoitsija vastaa kokonaan siitä, että jätteet tulevat tyhjennetyksi oikeaan paikkaan. Mahdollisesta siirrosta oikeaan paikkaan aiheutuvat kustannukset peritään urakoitsijalta.
Tyhjennetyt lavat tulee palauttaa tyhjennyksen jälkeen määrätyille paikoilleen
urakka-alueittain. Paikat ovat Lappeenrannassa Toikansuolla; osoitteessa Palosuonkatu 20, 53100 LPR ja Imatralla Harakassa; osoitteessa Harakankuja 1, 55400
IMATRA.
Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle tarvittaessa avaimet, joilla pääsee jäteasemille aukioloaikojen ulkopuolella.
Lavojen tyhjennystiheys on sesonkiluonteista, lavojen suurin tyhjennystarve ajoittuu
huhti-lokakuun väliselle ajalle.

2. Urakoisijalta edellytettävät asiat
Varmistaakseen tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet tarjoaja vakuuttaa seuraavien
asiapaperien olevan kunnossa. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee tarjoajan täyttää
ESPD-lomake kaikkine liitteineen (liitteenä)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tarjoja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja ALV-rekisteriin
Kaupparekisteri
Verot on maksettu tai on olemassa verovelkatodistus, jossa liitteenä maksusuunnitelma
Eläkevakuutukset on otettu ja maksut maksettu
Selvitetään sovellettavasta TES:ta /työsuhteen ehdoista
Työterveyshuolto on hoidettu
Nämä tiedot voi toimittaa yhteenvetona esim. Tilaajavastuu.fi-raporttina, mikäli kuulutte
johonkin tilaajavastuuraportointiin.
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7) Selvitys siitä, että tarjoajalla on oikeus kuljetusten harjoittamiseen Suomessa (liikennelupa)
8) Yritys on merkitty jätehuoltorekisteriin
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 varajärjestelmä
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 hyväksy alihankkijaa.
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 tilaajavastuu-lomake koko Euroopan alueelle.
3. Sopimuskausi
Sopimuskausi on neljä vuotta alkaen 1.10.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista
30.09.2022. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan harkinnalla enintään 1 -24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja sopimuksen jatkaminen on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa.
Tämän option käytöstä ilmoitetaan viimeistään 1.10.2020.
4. Laskutus
Urakoitsija laskuttaa tilaajaa jälkikäteen kuukausittain tehdystä työstä yksikköhintojen mukaisesti. Laskutus tapahtuu ns. sähköisesti. Maksuaika on 14 vrk laskun saapumisesta tilaajalle.
Urakkahintoina käytetään urakan alkaessa alkuperäisen tarjouksen hintoja. Tarjoushinnat
ovat voimassa 1.10.2018-31.12.2019, eikä niihin tehdä tänä aikana tarkistuksia. Myöhemmin
tilaaja ja urakoitsija voivat neuvotella urakan ehdoista ja hinnoista kumman tahansa osapuolen esityksestä. Esitys neuvotteluista tulee tehdä seuraavan vuoden hintoihin elokuun loppuun mennessä.
Hinnantarkastuksen viiteindeksiksi hyväksytään Tilastokeskuksen kuljetushintaindeksi KUI
2015 = 100, Taulu 1, Perävaunuyhdistelmät
Perusindeksinä on tarjouspyynnön jättöajankohdan indeksiluku maaliskuu 2018
= 103,7
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5. Tarjous
Tarjoukset tehdään tarjousliitteillä A ja B, täyttämällä tarjoushinta lokerikkoihin.
Tarjouksen voi tehdä vain toisesta alueesta tai molemmista.
Tarjouksen voi tehdä vain liitteenä olevilla lomakkeilla. Kaikkiin lomakkeen hinnoittelukohtiin
tulee laittaa hinta.
Urakka on yksikköhintaurakka.
Tehdyn tarjouksen on perustuttava tarjouspyynnössä ja mahdollisissa kirjallisissa lisäselvityksissä annettuihin tietoihin.
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta jos:
1) Tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi,
ettei tarjoajalla voida perustellusti olettaa olevan edellytyksiä hoitaa sopimuksen mukaisesti urakkaa.
2) Tarjous on poikkeuksellisen alhainen verrattuna muihin hyväksyttyihin tarjouksiin.
Mikäli tarjouksen kokonaishinta on 50 % alle kaikkien muiden hyväksyttyjen tarjousten
keskiarvosta saatetaan tarjous sulkea pois kilpailutuksesta.
Tarjouslomakkeella mainitut, kolmen edellisen vuoden keskimääräiset lavakuljetusmäärät
eivät sido tilaajaa.
Erilaisia varaumia, oikeuksien pidättämistä tai muuta ehtoa, joka muuttaa tarjouspyynnön sisältöä, ei sallita.
Tarjotun hinnan tulee sisältää kaiken lavan/lavojen tyhjennykseen liittyvät toiminnot: tyhjän
lavan/lavojen viemisen Hyödyksi-asemalle, täyden lavan/lavojen kuljettamisen ja tyhjentämisen Kukkuroinmäkeen ja tyhjennetyn lavan/lavojen viennin varastopaikalle.
Hintaan kuuluu myös kaikki keskinäinen yhteistoiminta, raportointi, laskutus, suunnittelu.

6. Urakoitsijan valinta
Hankintamenettely on kaksivaiheinen, siten että ensi vaiheessa hankintayksikkö arvioi, onko
tarjoajalla tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Jos tällaisia
edellytyksiä ei ole, hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois tarjouskilpailusta tai mikäli tarjous
ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous voidaan hylätä.
Kuljetusurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja,
perusteena alin hinta.
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Hintavertailussa vertaillaan urakkajakson ensimmäisen vuoden vuosikustannuksia, joiden laskennassa käytetään urakoitsijan tarjouksessaan esittämiä yksikköhintoja sekä tarjouslomakkeisiin merkittyjä tilaajan tiedossa olevien lavatyhjennysten lukumääristä.

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.

7. Vakuus
Urakoitsijan on annettava tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi vakuus/urakka-alue. Vakuuden määrä vähintään 10 000 €/ urakka-alue. Vakuuden asettamistapa määritellään erikseen. Vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli sopimuskauden ja palautetaan tai lakkautetaan välittömästi, kun on yhteisesti todettu, että urakoitsija on täyttänyt kaikki sopimuksessa mainitut velvoitteensa
8. Sanktiomaksu
Mikäli palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan palvelua kahden tunnin kuluessa tilauksesta,
tilaaja voi laskuttaa sanktion 50 euroa noudon viivästymisestä. Laskutus tapahtuu seuraavan
kalenterikuukauden aikana.
Sanktiomaksu ei poista tarvetta noudon toteuttamisesta viipymättä.
8. Sopimuksen purkaminen
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus jos:
1) Urakoitsija ei suorita töitä ajallaan tai oleellisesti rikkoo sopimuksen mukaisia
velvollisuuksiaan eikä monesta kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjaa suoritustaan. Tällöin sopimus purkautuu heti.
2) Urakoitsijan työsuorituksen taso laskee niin, ettei urakoitsija pysty selviytymään urakointiin liittyvistä velvoitteista. Tällöin sopimus purkautuu heti, ellei
urakoitsija pysty osoittamaan selviytymistään velvoitteistaan.
3) Urakoitsija asetetaan konkurssiin, velkasaneeraukseen tai muuten sellaiseen
taloudelliseen tilaan, ettei se pysty asianmukaisesti täyttämään sopimuksen
mukaisia velvollisuuksiaan. Jos toiminta on edellä mainituista syistä keskeytynyt ja on todennäköistä, ettei urakoitsija kykene enää asianmukaisesti toimimaan, sopimus purkautuu heti.
4) Urakoitsija kuljettaa muun kuin tilaajan jätteitä kuljetuksessa. Tilaaja ostaa
kuljetuskapasiteetin kokonaan urakoitsijalta.
Sopimuksen purkautuessa edellä mainittujen syiden takia, on tilaajalla oikeus
välittömästi ottaa sopimuksen piiriin kuulunut jätteenkuljetustyö urakoitsijalta joko
kokonaan tai osittain muulla tavalla hoidettavaksi.
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Mikäli tilaaja purkaa sopimuksen 8.1 – 8.4 mukaisesti tai hankintasopimus päättyy muuten ennenaikaisesti urakoitsijasta johtuvasta syystä, maksaa urakoitsija
tästä sopimussakkoa tilaajalle toimintavakuuden verran.
Tämä sopimussakon määrä ei rajoita tilaajan oikeutta vaatia urakoitsijalta hankintasopimuksen päättymisestä tilaajalle ja tilaajan asiakkaille aiheutunutta, sopimussakkoa suurempaa välitöntä vahinkoa. Vahinkona pidetään mm. keskeytymisestä johtuvaa uuden kilpailutuksen mahdollisesti nostama korkeampi hinta
koko loppusopimuskaudella.
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus jos:
1) tilaaja ei täytä sopimuksessa määrättyä maksu- tai muuta velvollisuuttaan ja
urakoitsija on tehnyt asiasta tilaajalle useita kirjallisia huomautuksia, eikä laiminlyöntiä siitä huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata.
2) Sopimuksen purkautuessa on sopimusta rikkonut osapuoli velvollinen korvaamaan vastapuolelle näin aiheuttamansa välittömän vahingon.
Väliaikainen sopimuksen purkaminen:

Lakon, saarron, työsulun tai muiden force majeure-tapauksien vallitessa tilaaja ja
urakoitsija vapautuvat velvollisuuksistaan siltä ajalta, jonka mainitut olosuhteet
kestävät. Tällöin tilaajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti ottaa hoitaakseen urakoitsijan tehtävät, mikäli se olosuhteet huomioon ottaen on tarpeen ja mahdollista.
9. Muuta
Tehtävä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.
Osittain myöhemmin laadittavien asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys:
1) ilmoitus julkisten hankintojen virallisilla sivuilla ”Hilmassa”
2) tehtävä urakkasopimus liitteineen
3) tarjouspyyntö
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 ympäristöjärjestelmiä
ISO 9001 ja ISO 14001. Urakoitsijan tulee noudattaa tilaajan tällä hetkellä voimassaolevia tai myöhemmin tulevien järjestelmien asettamia vaatimuksia.
Urakoitsija sitoutuu myös tilaajan varautumissuunnitelmaan.
Tilaajat ja palveluntuottaja nimeävät omat yhteyshenkilöt ja näille varahenkilöt, jotka
ensisijaisesti hoitavat yhteydenpidon tilaajien ja palveluntuottajan välillä.
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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
Urakoitsijan tullessa Kukkuroinmäkeen tyhjentämään kuormaa tai poistuessa Kukkuroinmäestä tulee urakoitsijan käyttää Lappeenrannan-Nuijamaan tietä (tie nro 13) ja
kääntyä Soskuan sululle päin. Tämä Soskuan sululle ja Kivisaarentielle vievä tie on
rakennettu varta vasten Jätekeskuksen liikennettä varten. Näin rauhoitettiin Muukosta
lähtevän Kivisaarentien liikennettä.
Huom:
Riippuen, miten harjaantunut olet excelin käytössä huomioi seuraavaa.
Tarjouslomakkeiden soluja ei ole lukittu, niin ettei voi kirjoittaa kuin tarjoussoluihin.
Tallenne esim. alkuperäinen tarjouslomake ja kopioimalla luot varisnaisen tarjouslomakkeesi. Vertaa tehtyäsi tarjous, ettei ole sattunut kömmähdyksiä verraten alkuperäiseen tarjouslomakkeeseen.

1. URAKKAAN VALMISTAUTUMINEN
Urakkatarjousten avaamisen jälkeen ennen urakoitsijoiden valintaa tilaaja varmistaa tarvittaessa urakkaan tarvittavan kuljetuskaluston saatavuuden.
Tarjousten avaamistilaisuus pidetään suljettuna.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallituksen tehtyä hankintapäätöksen järjestetään
urakkasopimusneuvottelu, jossa:
•
•
•

ESPD-lomakkeen täyttö opastetaan
käydään läpi urakka-asiakirjat,
käsitellään muut urakkaan liittyvät tarpeelliset asiat.

Urakkaan liittyvien asioiden varmistuttua allekirjoitetaan urakkasopimus.
LISÄTIEDOT
Lisätietoja antaa päivittäisestä toiminnasta
Alue A, käyttöpäällikkö Ossi Huovinen, 010 841 1834; ossi.huovinen@ekjh.fi
Alue B, käyttöpäällikkö Vesa Kelaranta, 010 841 1809; vesa.kelaranta@ekjh.fi
Kilpailutusteknisistä toimista:
Logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen, puh. 010 841 1810; kimmo.pollanen@ekjh.fi
Urakka koskevat kysymykset tulee esittää kirjallisesti 28.05.2018 mennessä. Vain kirjallisesti annetut vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia. Vastaukset toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun ilmoittautuneille siten, ettei kysyjän henkilöllisyys tule
esiin.
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TARJOUKSEN JÄTTÖ
Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa 06.06.2018 klo
15.00 mennessä osoitteeseen
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 KONNUNSUO
Kuoreen merkintä ”Hyödyksi-asemien kuljetusurakka ”
Lappeenrannassa 26.04.2018
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Mika Suomalainen
Toimitusjohtaja

Kimmo Pöllänen

LIITTEET
ESPD-lomakemalli
Tarjouslomake alueelle A
Tarjouslomake alueelle B
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