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Talvikunnossapito 2019–2021 (optio vuosille 2022-2024)
Yleistä
Lemin kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne talvikunnossapidosta talvikausille 2019–2021 ja
Sivistystoimi pyytää tarjoustanne luistelualueiden ja latutöiden kunnossapidosta talvikausille 2019–
2021.
Hankinnan kuvaus
Hankinnan kohteena on talvikunnossapito Lemin kunnan kaava-alueelle talvikausina
2019–2021. Tarjouspyynnön liitteenä on luettelo urakka-alueista (liite 2).
Tarjoukset pyydetään erikseen katu- ja piha-alueiden aurauksesta sekä vesi- ja viemärilaitoksen
kohteista.
Tarjouspyynnön liitteenä on luettelo urakka-alueista (liite 3).
Tarjoukset pyydetään erikseen luistelualueiden hoidosta ja latutöistä.
Tie- ja piha-alueiden talvikunnossapito:
Auraus käsittää luettelossa kuvattujen tie- ja piha-alueiden (sis. kevyen liikenteen väylät,
kääntöpaikat, linjaautopysäkit sekä liittymät) aurauksen kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten,
että vaadittu laatuvaatimus auraukselle täyttyy.
Liukkaudentorjunta käsittää luettelossa kuvattujen tie- ja piha-alueiden työt (sis. kevyen liikenteen
väylät, kääntöpaikat, linja-autopysäkit sekä liittymät) iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Vähimmäisvaatimukset
Auraustyön suoritus tulee aloittaa aina, kun lumen paksuus omalla alueella ylittää 5cm,
poikkeuksena arkipyhät ja viikonloput, jolloin auraustyö aloitetan lumenpaksuuden ylittäessä 8cm.
Auraustyötä tehtäessä on erityisesti huolehdittava siitä, että tiet ovat liikennöitävässä kunnossa
aamuisin viimeistään klo 6.00, Palolan- ja Vanamonkodille kirkonkylässä johtavat tiet sekä paloaseman piha kaikkina vuorokauden aikoina sekä kirkonkylän koulukeskuksen, hyvinvointiaseman
ja kunnantalon pysäköinti- ja piha-alueet viimeistään klo 6.30.
Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset
ja soveltua palvelun tuottamiseen.
Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää
voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja hallita suomen kieli.
Urakoitsijan on perehdytettävä kuljettaja työtehtävään.
Katualueella työskentelevillä tulee olla hyväksytysti suoritettu ja todistuksella
osoitettavissa oleva tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva 1 – kurssi.
Kiinteistö- ja piha-alueilla on otettava huomioon kiinteistön toiminnan
erityisvaatimukset, kouluilla ja päiväkodeissa lasten turvallisuus, asiakaskohteissa
asiakkaiden turvallisuus jne.
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Kuljettajat ottavat työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla
työskentelystä annetut määräykset ja ohjeet. Kuljettajilla ja työntekijöillä tulee olla käytettävissään
asianmukainen työturvallisuusnormit täyttävä heijastava turva-asu.
Tarjous
Tarjous annetaan liitteen 1 mukaisella tarjouslomakkeella.
Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin.
Kaikki asiakirjat on toimitettava suomen kielellä.
Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen 1.11.2018 klo 13.00
mennessä. Lisätietoja Tommy Vesterlund, tommy.vesterlund@lemi.fi p. 0400 150 651
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