
URAKKATARJOUSPYYNTÖ   
Isännöintitoimisto  
Kiinteistö Oy Sampaanhaka 
Valtakatu 2, PL 104 
26101 Rauma 
Puhelin 044 403 6002 
 
Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 
Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä, ja tarjous laaditaan urakkatarjouslomakkeelle. 
 
Kohde Kiinteistö Oy Sampaanhaka, tuomolantie 8, 26100 Rauma 
  
Tilaaja  Kiinteistö Oy Sampaanhaka 

Rauman kaupungin isännöintitoimisto 
Valtakatu 2, PL104 
26101 RAUMA 

 
Urakan sisältö 

33 asunnon parvekkeiden pystylinjojen ja kaiteiden sisä- ja ulkopuolisista  
rappaus- ja maalauskorjauksista sekä asuntojen parvekkeiden ( 33 kpl)  
lattioiden lattiapinnoituksen uusimisesta tarvittavine töineen.  

 
 
Urakka-aika  Urakka voidaan aloittaa heti kun Kiinteistö yhtiö on tehnyt päätöksen ja sen tulee 

olla valmiina viimeistään 14.8.2019. 
 
Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat asiat 

− urakan veroton ja verollinen kokonaishinta 
− mahdollisista lisätöistä urakkatarjouslomakkeen mukainen lisähinta 

-  urakan suoritusaika 
-    tarjouksen voimassaoloaika (vähintään 3 kk) 
− tarjouksen antajan sähköpostiosoite, mihin hankintapäätös voidaan toimittaa 
 

Viimeistään urakkaneuvotteluihin on urakoitsijan toimitettava seuraavat enintään 3 kk vanhat 
selvitykset ja todistukset (koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita) 

1. Selvitys kuulumisesta: 
− ennakkoperintärekisteriin 
− työnantajarekisteriin 
− arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
2. Todistus: 
− verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty. 
− eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen tai selvitys siitä, 
että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 
tehty. 
3. Kaupparekisteriote 
4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
5. Selvitys vastuuvakuutuksesta 
6. Työntekijöiden tapaturmavakuutus 

 
Rakentamisen Laatu ry:n RALA- pätevyystodistus on riittävä selvitys yllä 
vaadituista todistuksista ja selvityksistä, paitsi kohdat 3, 5 ja 6. 
Kaikki vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee olla käännettynä suomenkielelle. 
 
Työmaan johdolta edellytetään kirjallista ja suullista suomenkielen taitoa. 



 
Kohteen esittely Tekninen isännöitsijä Ismo Timonen puh. 0444 036002. 
ismo.timonen@rauma.fi. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. 
 
Tarjous tulee lähettää suljetussa kirjeessä mukana seuraavalla tarjouslomakkeella osoitteeseen 

Rauman kaupunki 
isännöintitoimisto Ismo Timonen 
Palvelupiste Pyyrmanni 
Valtakatu 2 A 
26101 RAUMA 
 

Tarjous on jätettävä viimeistään 25.3.2019 klo 12.00  
ja tarjouskuoren päällä on oltava tunnus: 
 

” Kiinteistö Oy Sampaanhaka TARJOUS” 

 
Sopimusehdot Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 
(RT 16–10660). 
 
Liitteet 
 
1. Urakkatarjouslomake 
2. Rakennustyöselostus  
3. Urakkaohjelma 15.1.2019 
4. Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 
5. Asemapiirros, julkisivupiirustuksia ja pohja  
6. YSE 1998 ( ei mukana) 


