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Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Forssan kaupunki

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Forssan kaupunki

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0145626-1

Postiosoite Turuntie 18
Postitoimipaikka Forssa

Postinumero 30100
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Jukka Perälä
Puhelin +358 341415906

Sähköpostiosoite jukka.perala@forssa.fi
Faksi +358 34226583
NUTS-koodi Kanta-Häme FI1C2
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.forssa.fi

Tilaajat (Mukana olevat yhteisöt)

Virallinen nimi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0214295-0

Postiosoite PL 42
Postitoimipaikka Forssa
Postinumero 30101

Maa Suomi
Yhteyshenkilö Risto Leinonen
Puhelin +358 500476460
Sähköpostiosoite risto.leinonen@fshky.fi
NUTS-koodi Kanta-Häme FI1C2

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.fstky.fi

Virallinen nimi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0626288-8

Postiosoite PL 12
Postitoimipaikka Forssa

Postinumero 30101
Maa Suomi

I Kohta: Hankintaviranomainen

Rakennustöiden vuosiurakointi v.2022

Forssan kaupunki
Turuntie 18
30100 Forssa
0145626-1

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 341411
+358 34226583
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Yhteyshenkilö Ari Ellonen
Puhelin +358 504780110
Sähköpostiosoite ari.ellonen@lhkk.fi

NUTS-koodi Kanta-Häme FI1C2
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.lhkk.fi

Virallinen nimi Forssan Yrityskehitys Oy
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

1046929-1

Postiosoite Koulukatu 13

Postitoimipaikka Forssa
Postinumero 30100
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Eva Salminen

Puhelin +358 504002351
Sähköpostiosoite eva.salminen@fyk.fi
NUTS-koodi Kanta-Häme FI1C2
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.fyk.fi/

I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/forssa?id=369095&tpk=7fefd497-3139-4e5c-a1a0-5278391168bd

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/forssa?id=369095&tpk=7fefd497-3139-4e5c-a1a0-5278391168bd

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde
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II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Rakennustöiden vuosiurakointi v.2022

Viitenumero

Forssan kaupunki

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Rakennustyöt (45000000-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Forssan kaupungin Tekninen ja ympäristötoimi yhdessä Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Forssan 
Yrityskehitys Oy:n kanssa
pyytävät teiltä tarjousta v. 2022 aikana suoritettavista pienehköistä kiinteistöihin 
liittyvistä peruskorjaus- ja kunnostustöistä. Tilaajilla on mahdollisuus optioon vuosille 
2023 - 2024.
Tämän tarjouskilpailun pohjalta valitaan 2 rakennustöiden vuosiurakoitsijaa 
sopimuskumppaneiksi. Valinta urakoitsijan käytöstä tehdään jokaisen toimeksiannon 
yhteydessä erikseen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Kanta-Häme FI1C2

Pääasiallinen suorituspaikka

Forssan seutu.
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Forssan kaupungin Tekninen ja ympäristötoimi yhdessä Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Forssan 
Yrityksehitys Oy:n kanssa
pyytävät teiltä tarjousta vuode 2022 aikana suoritettavista pienehköistä 
peruskorjaus- ja kunnostustöistä. Tilaajilla mahdollisuus optioon vuosille 2023 - 
2024.
Tämän tarjouskilpailun pohjalta valitaan 1 - 2 rakennustöiden vuosiurakoitsijaa 
sopimuskumppaneiksi. Valinta urakoitsijan käytöstä tehdään jokaisen toimeksiannon
yhteydessä erikseen. Urakoitsijoita ei aseteta ensisijaisjärjestykseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

03.01.2022 - 30.12.2022

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Tilaajilla mahdollisuus optioon vuosille 2023 - 2024. Päätökset option käyttämisestä 
kukin hankintayksikkö tekee vuosittain erikseen.

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Kaikilla Forssan kaupunkikonsernin yhteisöillä on mahdollisuus liittyä 
hankintasopimuksiin niiden voimassaolo aikana.

Kyllä

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös 
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
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Ehdokkaan tulee täyttää seuraavat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja liittää 
tarjoukseen näitä koskevat todistukset ja selvitykset.

1) Ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.
2) Ehdokkaan tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset 
sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi ehdokkaan tulee olla 
merkittynä ennakkoperintärekisteriin,
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä 
vaatiessa.
Hankintayksikkö ei hyväksy ehdokasta tai ilmoitettua alihankkijaa, jolla on 
järjestelemättömiä, maksamattomia veroja tai eläkemaksuja. Myöskään
voimassa olevia perintämerkintöjä ei sallita.
3) Ehdokkaalla on oltava työntekijöillään voimassa oleva tapaturmavakuutuslain 
mukainen työtapaturmavakuutus.
4) Ehdokkaalla tulee olla järjestetty työterveyshuolto.
5) Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Luottoluokituksen tulee olla vähintään A+.
6) Ehdokkaan on tullut toimia vähintään 5 vuotta ja kahden viimeksi päättyneen
tilikauden yhteenlasketun liikevaihdon määrän tulee olla vähintään 1 000 000 €.
7) Ehdokkaalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus suuruudeltaan vähintään 1 000 
000 €.
8) Ehdokkaan tulee noudattaa työehtosopimusta.
9) Ehdokkaan tulee vakuuttaa ja tarvittaessa esittää todistukset siitä, että ehdokasta 
tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä
ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki 
julkisista hankinnoista 53 §).

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Toteuttamista koskevat ehdot on esitetty tarjouspyynnön liiteasiakirjassa 
"Tarjouspyynnön tarkennukset ja lisäselvitykset 2022, optiovuodet 2023 ja 2024".

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä

2

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

05.11.2021 12:00 (UTC +02:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

05.11.2021 13:00

Paikka

Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen, johon ehdokkaat eivät voi 
osallistua.

Tarjouksen mukana toimitettavia todistuksia ja selvityksiä koskee lisäksi:

Työyhteenliittymiä ei hyväksytä.

Ulkomaisen ehdokkaan, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa 
kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten
sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä 
ehdokkaan kotimaasta että Suomesta.
Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä 
että suomenkielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla virallisen 
kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten
viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja.

Työmaakielenä käytetään suomea.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi Forssan kaupunki
Postiosoite Turuntie 18

Postitoimipaikka Forssa
Postinumero 30100
Maa Suomi
Puhelin +358 341411

Sähköpostiosoite kirjaamo@forssa.fi
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.forssa.fi/

VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Muutoksenhakumenettelyn käynnistämisestä Markkinaoikeudessa tulee tilaajaa 
informoida asiasta 14 vrk:n kuluessa hankintapäätöksen tiedoksisaannista lukien 
ellei hankintalaissa asiasta muuta säädetä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi Forssan kaupunki
Postiosoite Turuntie 18

Postitoimipaikka Forssa

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä

Avaus suoritetaan kolmen kaupungin viranhaltijan läsnä ollessa.
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Postinumero 30100
Maa Suomi
Puhelin +358 341411

Sähköpostiosoite kirjaamo@forssa.fi
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.forssa.fi/

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Ilman syöttölomaketta

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 5 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön 
määräajan umpeutumista

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset. Muulla tavoin annetut vastaukset eivät sido tilaajaa.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Ei

Lisätiedot

Liikesalaisuustietojen ehdottaminen estetty hankintayksikön toimesta

Hankinnan tunniste

Forssan kaupunki

Soveltuvuusvaatimukset
Tarjoukseen tulee liittää seuraavat todistukset ja selvitykset:

1) Kaupparekisteriote
2a) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä osoitus siitä, että
yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja
työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. (Suomessa kaikki tiedot 
sisältyvät todistukseen
verojen maksamisesta.)
2b) Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. (Suomessa tieto
sisältyy todistukseen verojen maksamisesta.)
2c) Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta.
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3) Vakuutuksenantajan todistus siitä, että ehdokkaalla on työntekijöilleen voimassa 
oleva työtapaturmavakuutus.
4) Todistus työterveyshuollon järjestämisestä ja voimassaolosta
5) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta 
(alfarating).
6) Ehdokkaan tilinpäätöstiedot kahdelta viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta 
(tuloslaskelma ja tase liitetietoineen).
7) Vakuutuksenantajan todistus toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja 
suuruudesta.
8) Ehdokkaan on esitettävä selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta.
9) Ehdokkaan tulee vakuuttaa, että ehdokasta tai sen johtoon kuuluvia henkilöitä ei 
ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa 
luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §)
10) Täytetty tarjouslomake

Mikäli ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun Luotettava 
Kumppaniohjelmaan, tulee ehdokkaan ilmoittaa asiasta tarjouksessaan jolloin tilaaja 
tulostaa itse ehdokasta koskevan Tilaajavastuu.fi-yritysraportin, joka korvaa 
kohdissa 1, 2a, 2b, 2c ja 3 mainitut todistukset.
Vastaa niiden selvitysten kohdalle "EI", jotka on saatavissa veloituksetta 
Tilaajavastuu.fi -palvelusta.
Kohdissa 1-3 mainitut selvitykset eivät saa olla tarjouksen jätön määräpäivänä 
kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Tarjoajan tulee merkitä lomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot ja ladata kaikki pyydetyt 
materiaalit. Mikäli tarjoaja ei anna vaadittuja selvityksiä tai asetetut vaatimukset 
eivät täyty, tarjous hylätään.
Tilaaja voi pyytää tarvittaessa kelpoisuuteen liittyviä täydennyksiä.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

Kaupparekisteriote voidaan korvata tilaajavastuu.fi palvelulla

Verotodistus voidaan korvata tilaajavastuu.fi palvelulla

Sosiaaliturvamaksut voidaan korvata tilaajavastuu.fi palvelulla

Eläkemaksut voidaan korvata tilaajavastuu.fi palvelulla

Työtapaturmavakuutus voidaan korvata tilaajavastuu.fi palvelulla

Todistus työterveyshuollon 
voimassaolosta

Ladattava

Luottokelpoisuus Ladattava

Tilinpäätöstiedot Ladattava

Vastuuvakuutustodistus Ladattava

Työehtosopimus Ladattava

Vakuutus rikoksista (laki 
julkisista hankinnoista 53 §)

Ladattava

Tarjouslomake Ladattava

Hankintayksikön esittely

Forssan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimi.

Muut tiedot
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Liitteet ja linkit

Hankinnan taustaa

Liittenä on asiakirja "Tarjouspyynnön tarkennukset ja lisäselvitykset 2022, optio 2023 - 
2024", joka täydentää tätä tarjouspyyntöä. Liitteenä on myös tarjouslomake, joka tarjoajan 
on ladattava ensin omalle koneelleen ja sitten tarjousvaiheessa täytettynä takaisin 
järjestelmään tarjouspalvelu.fi -sivuston kautta.

Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinta käsittää tilaajayhteisöjen pienet peruskorjaus- ja kunnostustyöt vuodelle 2022.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/forssa.
Varsinainen tarjous annetaan erillisellä tarjouslomakkeella, joka on tämän tarjouspyynnön 
liitteenä ja joka toimitetaan Tarjouspalvelu.fi -porttaalin kautta.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Veloitukset tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisesti. 

Laskutus ja maksuehto

Laskutusväleistä sovitaan erikseen.  Laskun maksuaika 14 vrk laskun hyväksymisestä.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Varsinaisia sopimussakkoja ei aseteta vaan tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimuksen 
voimassaolo perustuen mahdollisiin reklamaatioihin liitteessä  "Tarjouspyynnön 
tarkennukset ja lisäselvitykset 2022, optio 2023 - 2024" mainitulla tavalla. 

Hylkäämisperusteet

Tarjouspyyntöasiakirjojen vastaiset tai puutteelliset tarjoukset tullaan hylkäämään.

Sopimusmenettely

Urakkasopimus laaditaan pienurakkasopimuslomakkeelle RT 80265, kun päätös 
urakoitsijavalinnoista on saanut lainvoiman.  

Asiakirjojen julkisuus

Tarjouskilpailun vertailukriteerit ovat tarjoajien saatavilla, kun hankintapäätös on tehty. 
Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen kun jonkin tarjoajan kanssa on solmittu 
urakkasopimus.

Päätöksenteon perusteet

Päätöksen urakoitsijavalinnasta tekee jokainen tarjouspyynnössä mukana oleva yhteisö 
itsenäisesti perustuen tarjouspyynnössä esitettyyn pisteytykseen.
Päätös urakoitsijavalinnoista tehdään tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Ensisijaisesti riitaisuudet sopijapuolten välillä pyritään ratkaisemaan keskinäisin 
neuvotteluin. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Kanta-Hämeen 
käräjäoikeudessa.
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