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SUKEVAN JÄÄKIEKKOKAUKALON JA LUISTELUALUEEN HOITO
SONKAJÄRVEN KUNNASSA

Sukevan aluelautakunta pyytää tarjoukset Sukevan
jääkiekkokaukalon ja luistelualueen hoidosta talvikaudelle
2020-2021 ajalle 15.11.2020 -15.4.2021 ja talvikaudelle 20212022 ajalle 15.11.2021-15.4.2022. Hoitokausiaika voi olla myös
lyhyempi riippuen keliolosuhteista. Sopimus on määräaikainen.
Mikäli jäädytystöiden ja jääalueen hoidon laiminlyöminen tapahtuu
toistuvasti eikä tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta
urakoitsija paranna toimintaansa, tilaajalla on oikeus purkaa
sopimus kesken sopimuskauden.
Urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan ottamaan
vahinkojen varalta vakuutukset ja vastaamaan aiheuttamistaan
vahingoista, ei kuitenkaan ulkopuolisen tahon aiheuttamista
vahingoista (esim. ilkivalta, tahattomat vahingot).

Tarjousasiakirjoja saa Sukevan Asiointipisteestä, Kallentie 2,
74340 Sukeva, puhelin 040-148 4306.
Tarjouksessa tulee olla eriteltynä tuntiveloitushinnoin
miestyöhinta, konetyöhinta ja niiden yhdistelmä. Hinnat on
ilmoitettava alv 0% ja sisältäen alv 24%.
Tarjouksen mukaisia vuokrahintoja ei sidota indeksiin vaan ne
pysyvät kaudella 2020-2021 ja kaudella 2021-2022 samoina.
Työn suorittajalle annetaan työvälineeksi käyttöön, veloituksetta,
traktorisovitteinen jäänhoitokone. Muut tarvittavat koneet ja
laitteet tulee olla työn suorittajan puolesta. Työntekijöillä tulee olla
voimassa Työturvallisuuskortti sekä Tieturva 1 – kortti.

Tarjoukseen on liitettävä selvitykset yrityksestä:
Tarjoajiksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia
yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa
tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti
noudatettu maksusuunnitelma. Tarjoajan on toimitettava
tarjouksen liitteenä seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät
selvitykset:
1. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen
suorittamisesta
2. selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista
3. todistus verojen maksamisesta
4. selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
5. kaupparekisteriote
6. selvitys vuokratyövoiman tai alihankintatyön käyttämisestä
Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
Todistuksina yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä
hyväksytään myös Rakentamisen laatu RALA Ry:n tai muu
vastaava, pätevä todistus, kuten Tilaajavastuulain mukainen
Tilaajavastuu.fi.
Sonkajärven kunta ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole
toimittanut edellä mainittuja selvityksiä.
Tarjouksentekijällä / urakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus.
Urakoitsijan on varustettava käyttämänsä työkoneet (enint.2 kpl)
tilaajan (= kunnan) toimittamilla GPS – seurantalaitteilla, tilaaja
vastaa asennus- ja käyttökuluista. Tilaajalla on oikeus käyttää
järjestelmää raportoinnin laadunvarmistamisessa.
Kunnossapitokohteet:
- jääkiekkokaukalo vierialueineen
- vapaa luistelualue
- pukeutumistilat
Työtehtävät:
1) pohjajään tekeminen (pakkasta - 8 - 10)
2) pohjajäätä oltava vähintään 5 cm, jonka jälkeen suoritetaan
tasaushöyläys (traktori +jäänhoitokone)
3) jatketaan letkujäädytystä (jään tavoitepaksuus n. 10 cm)
4) kaarteiden ja reunojen tasoitus (petkeleellä, reunahöylällä ja
jääkoneella)
Kunnossapito:
- lumenpoisto tarvittaessa (arkipäivä, viikonloppuisin)
- jääkoneella höyläys ja jäädytys tarvittaessa
- letkujäädytys tarvittaessa

-

kaarteiden ja reunajään hoito tarvittaessa (reunahöylä)
jääkiekkokaukalon ympäristön lumenpoisto tarvittaessa
vapaa luistelualue: lumenpoisto ja jäädytys tarvittaessa,
jäänhoitokoneella höyläys ja jäädytys tarvittaessa
luistelukopin (pukeutumistilan) lämpö, kunto, valvonta ja
siisteyden ylläpito
kaukalon valojen tarkkailu ja säätö valoisan ajan mukaan
kaluston kunnossapito (jääkone ym. kalusto) tilaajan tarpeista
kaukalon ja jääkiekkomaalien kunnossapito
suojasäällä/vesisateella jääkiekkomaalit pois kaukalosta
tiedottaminen opasteilla (vesisade ym. huonot olosuhteet)
sekä puhelinnumero hoitovastaavalle

Arkipäivisin jääalueet oltava käyttökunnossa ma – pe klo 9.00
mennessä. Lauantaina ja sunnuntaina lumenpoisto tarvittaessa.
Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään
29.9.2020 klo 12.00, Sukevan Asiointipisteeseen, Kallentie 2 ,
74340 Sukeva. Kuoressa on oltava tunnus ”Jäänhoitotarjous”.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
Lisätietoja antavat kunnaninsinööri Jari Sihvonen
puh. 0400-243 136 ja aluesihteeri Mirja Tonteri puh. 040-771
4060.
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