
LISÄTIETOJA

TARJOUS

Vastaanottaja

Tarjous laaditaan oheiselle erikoistöitä koskevalle urakkatarjouslomakkeelle
Puhelintarjousten käsittely, tarjous voidaan ottaa vastaan myös puhelintarjouksena, mutta tarjous on toimitettava kirjallisena
ennen mahdollisen urakkasopimuksen syntymistä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Urakkatarjouspyyntö pienurakkaa varten

RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA

RAKENNUSKOHDE

URAKAN SISÄLTÖ

Kohteen laatu Kohteen osoite

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset (erittelyt, yksikköhinnat)

Tarjous jätetään viimeistään

Tarjous toimitetaan osoitteeseen

Kuoreen merkitään

Tarjouksen voimassaoloaika

Työmaan esittelyajankohta

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus

LIITTEITÄ

              kpl / Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. (tarpeeton yliviivataan)

Koti-optimi lomakkeet
Tiedot myös yhteyshenkilöstä

Koti-optimi lomakkeet
Esim.Omakotitalo, uudisrakennusOmakotitalo, laajennusOmakotitalo, korjausVapaa-ajan asunto, uusiVapaa-ajan asunto, korjausVapaa-ajan asunto, laajennus

Koti-optimi lomakkeet
Esim.Omakotitalo, uudisrakennusOmakotitalo, laajennusOmakotitalo, korjausVapaa-ajan asunto, uusiVapaa-ajan asunto, korjausVapaa-ajan asunto, laajennus



TEKNISET ASIAKIRJAT

Asiakirjaluettelo

RAKENNUSKOHDE JA URAKAN KOHDE

KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Nimike Määrä Selite Päiväys

Nimike Määrä Selite Päiväys

LIITTEITÄ

kpl

Urakkasopimuksessa ja työn suorituksessa noudatetaan seuraavia Koti-optimi -asiakirjoja: Rakennusalan töitä koskevat
yleiset kuluttajasopimusehdot, tämä urakkatarjouspyyntö, erikoistöitä koskeva tarjous, erikoistöitä koskeva kuluttajasopimus

Koti-optimi lomakkeet
Esim.UrakkaohjelmaUrakkatarjouslomake (Koti-optimi lomake)YksikköhintaluettelolomakeUrakkarajaliiteturvallisuusasiakirjaMääräluettelo

Koti-optimi lomakkeet
Esim.Rakennusselostus liitteineenRakennuspiirustuksetRakennepiirustuksetLVI-selostus liitteineenLVI-piirustuksetLV-piirustuksetIlmanvaihtopiirustuksetSähköselostus liitteineenSähköpiirustuksetPihasuunnitelma selostuksineenPohjatutkimuslausuntoPohjatutkimuspiirustukset
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