URAKKASOPIMUS
Tilaaja: Myllykylän yksityistien tiekunta

Urakoitsija: Kaskenoja Oy
Urakka: Myllykylän yksityistien sillan KVR - urakka

Allekirjoittaneet Myllykylän yksityistien tiekunta tilaajana ja Kaskenoia Oy urakoitsijana ovat
tehneet seuraavan sopimuksen

1§ Urakan määrittely

Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan urakka - asiakirjoissa kuvatussq
laajuudessa "Myllykyläntien sillan KVR - urakka" - urakkaan sisältyvät
rakennustyöt ja suunnittelut sekä suorittamaan aine- ja tarvehankinnat

tämän u ra kkasopi mu ksen ja liitteenä olevien sopim usasiakirjojen
mukaisesti.
Urakka on kokonaishintaperusteinen KVR - urakka.

Urakkaan ku ulu u myös ta rvittavien raken nussu u n nitel ma - asiakirjojen
laatiminen. Tiekunta on hakenut valtion avustuksen urakoitsijan
yleissuunnitelmaan perustuen. Urakkasopimuksen osapuolet ovat
täydentäneet tähän sopimukseen Ely-keskuksen asettamat ehdot ja
täsmentä neet työsuorituksen ajan kohtaa ja teknisiä yksityiskohtia.
2§ Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä
kohdassa lueteltuja sopim usasia kirjoja seu raavassa
pätevyysj

ä

rjestyksessä

:

Kaupalliset asiakirjat:

t.
2.
3.
4.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, RT 16 - 10660, (ei
liitetä sopimukseen)
Tarjouspyyntö pvm:ltä 29.8.2017, sivuja 5, liite 1.
Tarjous, urakoitsijan tarjous 15.9.2017, sivuja l-, liite 2.
Sopimusneuvottelumuistio 25.4.2018, sivuja 22, liite 3.

Tekniset asiakirjat:

5. lngelsinjoen sillan yleistarkastusraportti
6. Yleissuunnitelma, pvm 1,4.12.20L7
7. Rakennussuunnitelma, pvm 1,4.2.20L8
3§ Työn aloitus- ja valmistumisajankohdat sekä

31.5.2017, sivuja 4

välitavoitteet

Työn aloitus- ja valmistumisajat:
Ra ken n u styö su o ritetaa n a i kavä i I lä 1,1,.6.2018 - 3 1.08. 2018.
Välityövaiheet:
-työssä va ad ittavat s u u n n itel mat ta rkastettu L2.04.2018
I

-kansirakenteen alustan teko alkaa 11.6.2018
-kannen rakentaminen ja mahdolliset maatukien paikkaukset alkavat
25.6.2018
-silta pois liikennekäytöstä 16.7. - 29.7.2018
- rakennustyöt on tehty 31.8.2018 mennessä
- urakka valmiina 30.9.2018

4§ Urakkahinta ja sen maksaminen

Arvonlisäveroton urakkahinta on 88.700,- euroa.
Arvonlisävero 24% on 21.288,- euroa.
Arvonlisäverollinen urakkahinta on yhteensä 109.988,- euroa. Hinta
sisältää tarjouspyynnön ja tarjouksen tarkoittamat työt.
rakkahin nasta on u ra koitsijalle ma ksettu suu n nitel man laati misesta
10.000,- euroa (alv 0%).
U

U rakoitsijal le maksetaan korva us tehdystä työstä seu raava n
maksuerätaulukon mukaisesti.
Maksuerät:
L. l-0.000,- euroa(alv.0%1, kun yleissuunnitelma valmis . Maksettu
2. 10.000,- euroa(alv.0%1, kun sopimus on allekirjoitettu
3. 20.000,- euroa(alv.O Yo, kun palkit työmaalla
4. 30.000,- euroa(alv.O%),kun sillan kansi paikoillaan
5. 18.700,- euroa(alv.Oo/o), kun päällyste ja viimeistelyt valmiit,
laatuasiakirjat luovutettu ja tarkastettu sekä lopputarkastus
suoritettu ja urakka hyväksytty

5§ Takuuaika

Urakan takuuaika on kaksi vuotta vastaanottokokouksesta alkaen
6§ Vakuudet

Tilaaja ei vaadi työnaikaista vakuutta.

on 2o/o a rvo n lisäverol isesta
urakkahinnasta eli 2.200,00 euroa, minkä tulee olla voimassa kolme
kuukautta yli takuuajan.

Ta ku u aj a n va ku u d en su u ru us

I

7§ Sopimussakot ja vahingonkorvaukset

Noudatetaan YSE:n 18§ mukaisia sakon määräytymisperusteita.
Yliaikasakon suuruus on 2000,00 € täydeltä viikolta, mikä tässä urakassa
koskee sekä liikenteen siirtämistä sillalle että kokonaistyöaikaa. Ei
kuitenkaan molempia samanaikaisesti.

8§ Erityisiä määräyksiä
Tilaaja on varannut paikan puhtaille purkujätteille sekä mahdoilisille
ylimääräisille maa- tai kallioaineksille noin 0,5 km päästä
u rakkakohteesta. Urakoitsija vastaa purettavan kansirakenteen pois
kuljetuksesta.
Tilaaja hoitaa liikennejärjestelyt siltatyön ajaksi.
Tilaaja asettaa työnaikaiset työ- ja varastoatueet urakoitsijan käyttöön
yhdessä sovittaviin paikkoihin. Sillan kannen kokoamiselle ja nostolle
osoitetun paikan urakoitsija hyväksyy.

9§ Sopimuskatsel musmenettely
Olemme en nen sopim u ksen allekirjoitusta pitäneet katselm uksen, jossa
olem me tarkastelleet u rakan laatuvaatimu ksia ja u rakoitsijan
laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa silte
asetettuja vaati mu ksia.

10§ Laadunvarmistus

Urakoitsija luovuttaa urakan vastaanottokokouksessa hankkeen
laatukansion.
11§ Riitaisuuksien ratkaisumenettely
Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista sekä lisätöitä ja
n iiden kusta nnuksia koskevat riitaisuudet, joista asia nomaiset
eivät
pääse keskenään sopimukseen samoin kuin sopimuksesta johtuvien
saatavien perimistä koskevat asiat on jätettävä paikallisen
kä räjäoikeuden ratkaistavaksi.
Ensisija isesti pyritään ratkaisuu n tarjouspyynnön m ukana olleen
pienurakkaa koskevien sopimusehtojen sekä ysE:n perusteella.

12 § Sopimuksen allekirjoittaminen
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
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