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Lapuan kaupungin kunnallistekninen osasto on pyytänyt tarjousta rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle 1.5.2021-31.12.2023. Lisäksi varataan optio-oikeus vuodelle 2024. Samalla tarjouskilpailulla pyydettiin tarjoukset yksityisteillä käytettävistä kiviaineksista.
Tarjouspyyntö
Liite 74a / Tekla 20.4.2021
Hankinta on hankinta-arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma hankintailmoitusjärjestelmässä sekä kaupungin verkkosivuilla
25.2. -7.4.2021. Lisäkirje 1 julkaistiin 18.3.2021 Hilmassa sekä kaupungin verkkosivuilla.
Lisäkirje
Liite 74b / Tekla 20.4.2021
Tarjouksen on määräaikaan 7.4.2021 klo 12.00 mennessä jättänyt
Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy, Lapuan Kuljetus Oy, Lännen Kivijaloste Oy, Perusmaa Ky, Alatalot Oy, Hernesniemen Maanrakennus
Oy ja Kauhavanseudun Autoilijat Oy.
Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 74c / Tekla 20.4.2021
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1.
2.
3.

Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Tarjousten vertailu

Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi ja tarjousten vertailu
Liite 74d / Tekla 20.4.2021
Tarjousten käsittelyssä on arvioitu tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnönmukaisuus. Tarjousten avaustilaisuudessa todettiin, että
kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin yksikköhinta siten, että vertailu suoritetaan erikseen viiden lajikkeen osalta: suodatinhiekka, salaojahiekka, hiekoitushiekka, leikkiturvahiekka ja kalliomurskeet
(kaikki samalta toimittajalta). Kalliomurskeiden yksikköhintavertailu
tehdään siten, että eri lajikkeet arvioidaan niille ennalta määriteltyjen
painokertoimien avulla. Toimittajaksi valitaan se, jonka hinta painokertoimen mukaisesti laskettuna on halvin.
Kalliomurskeiden toimittajan valinnan laskenta tapahtuu painokertoimen avulla laskentakaavalla:
lajikkeen hinta * painokerroin/100
Tämä kaava toistetaan jokaisen kalliomurskelajilleen osalta. Lopuksi
jokaiselle kalliomurskeelle saatu painokerroinarvo lasketaan yhteen
ja saadaan summa, jonka perusteella toimittaja valitaan.
Painokertoimet lajikkeille on laskettu kuuden viimeisen vuoden menekkien mukaan. Suurin painokerroin on lajikkeella, jota on kuuden
viimeisen vuoden aikana tilattu eniten ja pienimmät painokerroinarvot lajikkeilla, joita on viimeisen kuuden vuoden aikana tilattu vähiten.
Tilaajalla on oikeus tilata kiviainekset hintajärjestyksessä seuraavaksi halvimmalta toimittajalta, mikäli ensisijainen toimittaja ei kykene
toimittamaan kiviaineksia toivotussa aikataulussa tarjouspyynnön
mukaisesti. Sekä mikäli halvimman tarjoajan kapasiteetti ei yksin riitä, käytetään lisäksi muita tarjoajia edullisuusjärjestyksessä.
Tekninen johtaja: Lautakunta päättää kiviainestoimitusten hankkimisen hintavertailun ja em. ehtojen mukaan seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suodatinhiekka Hernesniemen Maanrakennus Oy
Salaojasora Hernesniemen Maanrakennus Oy
Hiekoitushiekka / seulottu sora 0-8 mm Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Leikkiturvahiekkka 2-8 mm Lapuan Kuljetus Oy
Kalliomurskeet Lapuan Kuljetus Oy
Yksityistiet kiviainekset Hernesniemen Maanrakennus Oy
Lautakunta antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää optiovuoden käyttämisestä.

Päätös ei merkitse sopimusten syntymistä, vaan ne laaditaan myöhemmin erikseen.
Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen.
Pöytäkirjamerkintä: Tämä päätös ei merkitse sopimusten syntymistä,

vaan ne laaditaan myöhemmin erikseen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600 ja
rakennusmestari Maria Salokangas puh. 044´438 4661

