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    ALUSTAVA TARJOUS 

 
 
 
 

DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ: 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen louhintaurakat 
 
 
 
 
 
Alustavan tarjouksen tekijä 
 
 
 Nimi:        
   Tarjoaja on työyhteenliittymä 

Kyllä    Ei   

 
 
 
 Osoite:        
 
 
 
 Puhelin:        
 
 
 
 Y-tunnus:        
 
 
 
 Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: 
 
         
 
 
 
 Sähköpostiosoite:       
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SELVITYS 1: YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET 

 

 

Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee osoittaa seuraavien yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttyminen. 

Mikäli jonkin selvityksen antaminen ei ole mahdollista, on annettava selvitys siitä, miksi selvitystä ei 

ole mahdollista antaa. Mikäli tarjoajalla on vero- ja/tai elävakuutusmaksurästejä, tulee tarjoukseen 

liittää velkojan hyväksymä maksusuunnitelma ja todistus siitä että suunnitelmaa on noudatettu.) 

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ilmoitetaan ja tiedot ylläpidetään tarjouspyynnön 

sopimusluonnoksen 6.3. otsikon alla kerrotulla tavalla. 

 

Selvitykseen liitetyt todistukset eivät saa olla alustavan tarjouksen jättöhetkellä kahta kuukautta 

vanhempia. 

 

Tarjoajaa ei voida hyväksyä kelpoisuusehdot täyttäväksi sopimustoimittajaksi, jos jokin tässä 

selvityksessä vaadituista yhteiskunnallisista velvoitteista on hoitamatta/sopimatta/selvittämättä. 

 

 
Tarjoajan nimi:       

 

 

I. Tarjoava yritys on merkitty: 

- ennakkoperintärekisteriin  

- arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

- kaupparekisteriin (mikäli yritys on velvillinen ilmoittautumaan 

kaupparekisteriin) 

 

Vaatimus: Tieto edellellä kuvatuista rekisterimerkinnöistä tulee olla 

varmennettavissa Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani – 

palvelusta. 

 

Onko kysytyt tiedot varmistettavissa Suomen Tilaajavastuu Oy:n 

Luotettava Kumppani –palvelusta? 

 

Kyllä    Ei   

 

 

II. Tarjoava yritys on suorittanut lainsäädännön mukaisten verojen maksamisen. 

 

Kyllä    Ei   

 

Vaatimus: Tieto tulee olla varmennettavissa Suomen Tilaajavastuu Oy: 

Luotettava Kumppani – palvelusta 

 

Onko verovelkatiedot varmennettavissa Luotettava Kumppani –palvelusta? 

 

Kyllä    Ei   

 

 

III. Työnantajavelvollisuuksien hoitaminen. 

 

Onko tarjoavalla yrityksellä palveluksessaan työntekijöitä, jotka kuuluvat 

työntekijän eläkelakien mukaisten velvollisuuksien piiriin? 

 

Ei   

Kyllä  ,  

a) Onko tarjoava yritys merkitty työnantajarekisteriin? 

 

Kyllä   Ei   
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b) Onko tarjoava yritys suorittanut työntekijän eläkelakien 

mukaiset erääntyneet maksut? 

 

Kyllä   Ei   

 

c) Onko tarjoava yritys järjestänyt työterveyspalvelut 

tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla? 

 

Kyllä   Ei   

 

 

Vaatimus: Mikäli yritys toimii työnantajana, edellä mainitut tiedot tulee 

olla varmennettavissa Suomen Tilaajavastuu Oy: Luotettava Kumppani – 

palvelusta 

 

Onko työnantajavelvollisuuksien ajantasaisuus varmennettavissa 

Luotettava Kumppani –palvelusta? 

 

Kyllä    Ei   

 

 

IV. Mikäli tarjoajalla on vero- tai vakuutusmaksuvelkoja tai muuta erääntyneitä 

velvoitteita tai muuta selvitettävää edellä lueteltuihin velvoitteisiin liittyen, on 

tarjoajan liitettävä tarjoukseensa selvitys (esim. velkojan hyväksymä ko. 

velkoja koskeva maksusuunnitelma tai miksi ei ole työnantajarekisterissä).  

 

Tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa em. todistukset ja/tai selvitykset niiden 

puuttumisesta ja sen perusteista: 

 

Ei  , yrityksellä ei ole mitään selvitettäviä vero- ja/tai  

vakuutusmaksuvelkoja ja/tai muuta selvitettävää yllä 

kysytyissä asioissa. 

 
Kyllä  , liite      . 
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SELVITYS 2: KYKY SUORIUTUA TARJOUSPYYNNÖN ASETTAMISTA VELVOITTEISTA 

 
 

Tarjoajan nimi:       
 
 

a. Tarjoajan resurssit (osaaminen ja työssä tarvittavat luvat, välineet ja tarvikkeet) 
 
Ohje tarjoajalle:  

- vastaa oheisiin kysymyksiin 

- Minimivaatimukset on kirjoitettu kunkin kysymyksen yhteyteen.  

- merkitse mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet 
 
 
 

I. Vaatimus: Tarjoajalla tulee olla räjäytys- ja louhintatyössä edellytettävät luvat 

ja osaaminen: Työssä noudatetaan Suomessa voimassa olevia lakeja, 

asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä ja viranomaismääräyksiä, sekä InfraRYL 

2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä määrämittausohjeet.  

 

Täyttääkö tarjoaja yllä kuvatut vaatimukset? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
 

 

II. Vaatimus: Tarjoajan tulee sitoutua siihen, että se osallistuu Järjestelmässä 

vain sellaisiin Urakkatarjouskilpailuihin, joihin sillä on riittävät valmiudet 

huolehtia kustannuksellaan työmaan aikataulujen mukaiseen etenemiseen 

riittävistä resursseista (mm. osaava henkilöstö ja kaikki louhintaurakassa 

tarvittavat käyttötarvikkeet ja rakennusvälineet). 

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

 

III. Vaatimus: Tarjoajan tulee liittää Alustavaan tarjoukseensa kalustoluettelo, 

jossa sen käytettävissä oleva kalusto esitellään. 

 

Onko tarjoaja liittänyt kalustoluettelon Alustavaan tarjoukseensa? 

 

Kyllä  , katso liite nro      . 
 

Ei   

 

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
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IV. Vaatimus: Tarjoaja sitoutuu ilmoittamaan ja ylläpitämään tilaajavastuulain  

5 §:n edellyttämät tiedot tarjouspyynnön sopimusluonnoksen 6.3. otsikon alla 

kerrotulla tavalla (Luotettava Kumppani –palvelu). Lisäksi tarjoaja sitoutuu 

huolehtimaan, että mahdolliset tarjoajan käyttämät alihankkijat ja/tai 

työyhteenliittymän jäsenet käyttävät samaa tilaajavastuulain 5 §:n tietojen 

ilmoittamistapaa: 

 

Kyllä    Ei   

 
Mahdolliset lisätiedot:      . 

 
 

V. Vaatimus: Tarjoajan tulee sitoutua siihen, että Urakoitsijan tulee ilmoittautua 

työmaalle ennen töiden aloittamista Veronumero.fi –järjestelmän kautta. Kaikki 

Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen työmailla työskentelevät työntekijät tulee 

olla kirjattuna järjestelmään ennen  töiden aloittamista.  

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
 
 

VI. Vaatimus: Tarjoajan tulee sitoutua siihen, että se noudattaa tämän 

Tarjouspyynnön liitteenä olevan (Liite 1) sopimusluonnoksen ehtoja kaikissa 

niissä Urakoissa, joiden Urakkatarjouspyynnöissä tähän sopimukseen viitataan.  

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
 
 

VII. Vaatimus: Tarjoajalla tulee olla YSE-ehtojen 38 §:n 10. kohdan mukainen 

vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä huomioon ottaen louhintaurakoissa 

yleisesti tiedettyjen vahinkojen laatu ja suuruusluokka. Vastuuvakuutuksen 

tulee olla voimassa viimeistään Urakan alkaessa. Vakuutuksen tulee kattaa 

myös tarjoajan mahdollisesti käyttämien aliurakoitsijoiden aiheuttamat 

vahingot. 

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
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b. Tarjoajan kuvaus yrityksen taloudellisista resursseista 
 
Ohje tarjoajalle:  

- vastaa oheisiin kysymyksiin 

- Minimivaatimukset on kirjoitettu kunkin kysymyksen yhteyteen.  

- merkitse mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet 
 
 

Tarjoavan yrityksen taloudellisia resursseja koskevat kysymykset: 

 

I. Vaatimus: Tarjoa vakuuttaa, että sillä on häiriöttömät luottotiedot, tai 

häiriömerkintä on vähäinen ja häiriönmerkinnän aiheuttanut tapahtuma on hoidettu 

ja/tai sen hoitamisesta on sovittu ja/tai häiriömerkintä on tarjoajan mielestä 

perusteeton ja tarjoaja on ryhtynyt tarvittaviin (esim. oikeudellisiin) toimenpiteisiin 

osoittaakseen häiriömerkinnän perusteettomuuden.  

 

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 

 
 

 

II. Vaatimus: Tarjoaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sillä on käytössään riittävä 

maksuvalmius (riittävästi vapaata omaa pääomaa tai luottolupaus tai 

sopimusjärjetelyt tai muu maksuvelvoitteiden hoitamisen kannalta riittävä 

taloudellinen resurssi) kaikkien Urakan toteuttamisessa tarvittavien kulujen (mm. 

palkat, tarvikkeet) maksamiseksi kahden kuukauden ajan Urakan aloittamisesta. 

 

Sitoutuuko tarjoaja yllä kuvattuun vaatimukseen? 

 

Kyllä    Ei   

 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
 
 
 

c. Tarjoajan selvitys yrityksen suunnitelemista aliurakoitsijoista 
 
Ohje tarjoajalle:  

- Pyydetään kirjoittamaan selvitys niistä aliurakoitsijoista, joita yritys on ajatellut käyttää 
hankinnan kohteena olevien Urakoiden tuottamisessa.  

- merkitse mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet 
 

 
I. Lupaamme vastata alinhankkijan Tilaajalle tekemistä työsuorituksista tarjouspyynnön 

mukaisesti kuin omastamme:  
Huom! Vastaa tähän kysymykseen, vaikka et alustavaa tarjousta tehdessäsi arvioisikaan 
käyttäväsi aliurakoitsijoita. 

 
Kyllä    Ei   
 

Mahdolliset lisätiedot:      . 
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SELVITYS 3: TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN ARVIOINTI 

 
Ohje tarjoajalle:  
Tarjoajien tulee täyttää tämä lomake. Tarjoajien tulee vastata kaikkiin kohtiin ”kyllä”, jotta tarjous voidaan 
hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ”ei” jonkin vaatimuksen osalta, Ostajalla on (lähes aina) velvollisuus 
hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana. 
 
 
Tarjoajan nimi:       
 
 

Vaatimus Kyllä Ei 

Tarjoaja hyväksyy Alustavan tarjouksen tekohetkellä voimassa olevassa  
Tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintaa koskevat vaatimukset. 

  

Tarjoaja hyväksyy Tarjouspyynnössä ja aiemmin tässä tarjouslomakkeessa esitetyt 
tarjoajaa, Urakoita ja niiden tuottamisessa käytettäviä Käyttötarvikkeita ja 
Rakennusvälineitä, sekä työn suorittajia koskevat vaatimukset ja sitoutuu 
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyksi tultuaan osallistumaan vain 
sellaisiin Urakkatarjouskilpailuihin, joihin sillä on riittävät resurssit. Lisäksi tarjoaja 
sitoutuu tilatuissa Urakoissa toimimaan asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti. 

  

Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen liitteineen 
sopimuspohjaksi, eikä ole liittänyt mukaan tarjouspyynnön vastaisia omia 
sopimusehtoja. 

  

Tarjoaja on pyrkinyt laatimaan Alustavan tarjouksensa virallisessa 
hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöaineistossa pyydetyllä tavalla.  

  

Tarjoaja hyväksyy tulkinnan, jonka mukaisesti tarjouspyyntöaineistossa ilmoitetut 
vaatimukset ja sopimusehdot ovat ensisijaisia ja ohittavat tulkintajärjestyksessä 
tarjoajan Alustavaan tarjoukseensa mahdollisesti lisäämät tarjouspyyntöaineistosta 
poikkeavat ehdot. Tarjoaja ilmoittaa, että tämä tarjouspyynnön liitteenä ollut 
tarjouslomake ohittaa tulkintajärjestyksessä kaikki tarjoukseen liitetyt muut 
asiakirjat. 

  

Tarjous on laadittu suomenkielellä.   

Tarjoaja on varmistanut, että Alustava tarjous on jätetty viimeisimmän 
(voimassaolevan) tarjouskilpailuaineiston (hankintailmoitus + siinä viitattu 
tarjouspyyntöaineisto) perusteella.  

  

Alustavan tarjouksen on allekirjoittanut tarjoajan nimenkirjoitusoikeuden omaava 
henkilö. 

  

Tarjoaja on tietoinen, että Alustavassa tarjouksessa annettu virheellinen tieto voi 
johtaa tarjouksen hylkäämiseen tai sopimuskaudella paljastuessaan sopimuksen 
purkautumiseen ja mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin. 
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SELVITYS 4: LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET 

 
Ohje tarjoajalle: 

- Tarjaojaa pyydetään rastittamaan toinen vaihtoehdoista. 
 
 
Tarjoajan nimi:       
 
 
 

 Tarjous ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia 
 
 

 Tarjoaja on merkinnyt tarjoukseen liike- tai ammattisalaisuuksia. Ne on  
ilmoitettu erillisellä liitteellä, joka on merkitty numerolla      .  
Muuta liike- ja ammattisalaisuuksien ilmoittamiseen liittyvää      . 
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SELVITYS 5: TARJOUKSEN LIITTEET 

 
 
 
Tarjoukseen on liitetty seuraavat liitteet: 
 
 

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  

 Liitteen nimi:      , joka on merkitty nro:lla      .  
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TARJOUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

 
 

Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin. Sitoudun tarjouspyyntöaineistossa ilmoitettuihin 
dynaamisen hankintajärjestelmän sääntöihin ja tässä Alustavassa tarjouksessa antamiini 
sitoumuksiin. 

 
 
 
 

Päiväys:        
 
 
 

Allekirjoitus   ___________________________________________ 
nimen selvennys: 


