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Laitureista ja laituritarvikkeista 
 
Inarin kunta pyytää Teiltä tarjoustanne käyttövalmiista laitureista ja laituritarvikkeista. Työn 
tilaajana toimii Inarin kunta. 
Tarjouksessa tulee esittää kokonaishinta käyttövalmiista laitureista ja laituritarvikkeista 
Veskoniemen satamaan toimitettuna 16.5.2018 mennessä.  
Tarjoushinta esitetään liitteenä olevalla urakkatarjouslomakkeella. Tarjousten vertailu 
suoritetaan kokonaishinnan perusteella. 
Kaikki lomakkeet ja selvitykset on palautettava täytettynä tai muutoin tarjous hylätään. 
 
Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja rajoittaa tarjouksen 
laajuutta. 
Lisätietoja antaa reittimestari Teemu Mikkola 0400-174837 maanrakennusmestari Kari Aalto 
(0400-622639). 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat on ladattavissa Inarin kunnan www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.inari.fi/fi/inari-info/tarjouspyynnot.html. 
 
Tarjouksen antaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai 
poistoja lukuun ottamatta jäljempänä tässä kirjeessä vaadittavia täydennyksiä. 
 
Tarjouksen antaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi muutenkin lähettää 
tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan 
on tehtävä esityksensä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen  
kari.aalto@inari.fi ja sen on saavuttava tilaajalle viimeistään 19.3.2018. 
 
Tilaajan toimesta tehtävät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat ilmoitetaan tarjouksen 
antajille 22.3.2018. keskitetysti yhdellä kertaa osoitteessa: 
 http://www.inari.fi/fi/inari-info/tarjouspyynnot.html. 
 
Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten 
vastaanottamisesta. 
 
Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa. 
 
Suljetut, kirjalliset tarjoukset on toimitettava 26.3.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: 
Inarin kunta 
Tekninen osasto, Leila Passi 
Piiskuntie 2 
99800 IVALO 

http://www.inari.fi/fi/inari-info/tarjouspyynnot.html
http://www.inari.fi/fi/inari-info/tarjouspyynnot.html


Kuoreen on merkittävä tunnus ”Tarjous Laitureista ja laituritarvikkeista” 
 
Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassaoleva Rakentamisen laatu RALA ry:n 
todistus tai tilaajavastuu.fi – palvelun mukaisen selvityksen yhteiskunnallisten velvoitteiden 
suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. 
 
Myös sähköpostiin inari@inari.fi ja telefaxilla numeroon 016-687253 annettu tarjous voidaan 
hyväksyä edellyttäen, että se on tullut määräaikaan mennessä ja että se vahvistetaan 
asianmukaisesti allekirjoitetulla, tarjouksen kanssa saman sisältöisellä kirjeellä, joka on 
postitettu viimeistään tarjousten sisäänjätön määräpäivänä. 
 
Tarjous on tehtävä suomen kielellä täyttämällä tarjouspyyntökirjeen mukana lähetettävä 
tarjouslomake ja liittämällä siihen vaaditut liitteet. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on 
tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkittävä niihin tarjouksen 
antajan yksilöity tunniste.  
 
Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden 
alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jonka toimitettujen selvitysten 
perusteella voidaan todeta laiminlyöneen mainitut yhteiskunnalliset velvoitteensa.  
 
Tarjous on antajaansa sitova ja se on voimassa kolme kuukautta sisäänjättöajasta lukien. 
Tarjouksen antaja ei saa lyhentää tarjouksensa voimassaoloaikaa. 
 
 
Inarin kunta 
Tekninen osasto 
 
Kari Aalto 
maanrakennusmestari 
 
Liitteet: Tarjouskaavake 
 Asemapiirros
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TARJOUS 
 

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme käyttövalmiita laitureita ja laituritarvikkeita 
Veskoniemen satamaan toimitettuna tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: 
 
Eteläpään laituri (laituri tulee olemassa olevan laiturin jatkoksi, joka siirretään rantaan): 
pituus 36m 
leveys 2,9m 

hinta ilman ALV _________________€ 
 

                   ALV _________________€ 
 

  yhteensä ALV:n kanssa _________________€ 
 
 

Keskimmäinen laituri (laituri tulee olemassa olevan laiturin ja rannan väliin) autolla ajettava: 
pituus 34m 
leveys 2,9m 

  hinta ilman ALV _________________€ 
 

                    ALV _________________€ 
 

  yhteensä ALV:n kanssa _________________€ 
 
 

Aisat: 
aisat 6m 40cm:n kävelysillalla 40kpl  

  hinta ilman ALV _________________€ 
 

                    ALV _________________€ 
 

  yhteensä ALV:n kanssa _________________€ 
 

Asennus  
  hinta ilman ALV _________________€ 

 
                    ALV _________________€ 

 
  yhteensä ALV:n kanssa _________________€ 

 
 
 
Kokonaishinta yhteensä: 

  hinta ilman ALV _________________€ 
 

                    ALV _________________€ 
 

  yhteensä ALV:n kanssa _________________€ 
 



 

Kokonaishintaan sisältyy käyttövalmiit laiturit ja laituritarvikkeet Veskoniemen satamaan 
toimitettuna. 
 
 
Allekirjoitus:  ________________ 

 
 
Nimen selvennös ________________ 



 


