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Kuhmoisten koulun rakennusurakka ja LVIS-urakat
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Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
19.11.2020 12:00

Sovellettava oikeusperusta 

Julkiset hankinnat Direktiivi 2014/24/EU

Hankinnan otsikkotiedot

Kuhmoisten koulun rakennusurakka ja LVIS-urakat

Hankinnan tyyppi 

Rakennusurakat

Hankinnan lyhyt kuvaus 

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Hankintanimikkeistö 

Rakennustyöt (45000000)

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)
Keski-Suomi (FI193)
Keski-Suomi (FI193)
Keski-Suomi (FI193)

Pääasiallinen suorituspaikka

Arvioitu kokonaisarvo

Menettelyn luonne

Avoin menettely

Liitteet ja linkit

Tarjoaja rekisteröityy Sokopron projektipankkiin, jonka jälkeen pääsee tarjouspyyntöaineistoon. Tarjous jätetään Sokopron projektipankkiin määräaikaan
mennessä. Tarjouksen jättämisen yhteydessä muistettava painaa Lähetä-nappia. Hilma-ilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat ovat informatiivisia, joihin
tutustumisen jälkeen voi tehdä varsinaisen ilmoittautumisen tarjouspyyntöaineistoon Sokoprohon. Tarjoaja voi ilmoittautua myös suoraan Sokoprohon.

 Kosteudenhallintaselvitys 7-10-2020.pdf

 Leikkauskuva urakkarajoista 2.9.2020.pdf

 Osapuolten yhteiset työmaapalvelut.pdf

 Terve talo- ja puhtaudenhallintaohje.pdf

 Työmaan toiminta ja hallinto.pdf

 Työturvallisuusliite.pdf

 Urakka-aluepiirustus.pdf

 Urakkaohjelma.pdf

 Urakkasisältö.pdf

 Tarjouspyyntö RU.pdf

 Tarjouspyyntö IUA.pdf

 Tarjouspyyntö PU.pdf

 Tarjouspyyntö SU.pdf

Sopimuksen tyyppi

Lyhyt kuvaus

Pääasiallinen CPV-koodi

NUTS-koodi

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483956-2020:TEXT:FI:HTML
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/6f3e0e76-6269-4370-e1f6-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=dNNEAw7woCpIGj1xSQSMLUIs9WMCysq0LHGeVlGoNqI%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Kosteudenhallintaselvitys%207-10-2020.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/0993ebc6-38d4-4d81-e1f8-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=p6zgS9wv4AYXDDZrr2RzQlnLnhE1%2Fppx4eIsNoOxi3I%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Leikkauskuva%20urakkarajoista%202.9.2020.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/9d7d4fae-496e-4588-e1fa-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=sxFliSRhNr5%2F2kSqI9l6l3K75aGOPvhB9fZJqMUJ4DM%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Osapuolten%20yhteiset%20ty%C3%B6maapalvelut.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/9fb46e06-ea0c-4de8-e1fc-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=QvJVEWBRAEBUm2x%2FPv5F1yGO4%2BaEyigqTBqqEblvy7U%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Terve%20talo-%20ja%20puhtaudenhallintaohje.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/1180187b-feae-45aa-e1fe-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=N6XBDEd26%2BLZREKwT0mO6Kv8hJjjz1UX%2Fe4LjA71G2s%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Ty%C3%B6maan%20toiminta%20ja%20hallinto.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/a9b7b84c-5f53-4299-e200-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=MGkcHnHWD8UzhHpxo8%2Fa4W0IiVvnaPrjuP6aYa3%2B8Gc%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Ty%C3%B6turvallisuusliite.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/2a2aefaa-fdc0-43b6-e202-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=ZTmsOGBDiybAO3lykJBHq13M6dpjH6TQhXFnBnkDnH0%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Urakka-aluepiirustus.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/c21af1de-f122-41b6-e204-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=RoW9q3jr4cogQKKG9V98FvzNFYJOyY12enDdQFrOphQ%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Urakkaohjelma.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/35a545f6-0e39-40f0-e206-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=t%2BLI7wQUo0eRmTz4CoAfiAKJU479a4ZAkxjQjjZ5eEQ%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Urakkasis%C3%A4lt%C3%B6.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/e8bf9e42-fa79-47dd-e208-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=9%2FMhCEQ%2BYIV7BoDAuqb1GG7zjNUkGRiF3jcdUc7RcLo%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Tarjouspyynt%C3%B6%20RU.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/1d594230-d265-49fc-e20e-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=aMxhXePHi6b6lwlElMduF1RkeALM0sA6aE5hvGFACPE%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Tarjouspyynt%C3%B6%20IUA.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/4a171be0-f5ed-4d9b-e214-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=fYubPs3hMWs3a%2FluNmfNiDVR49dx838OYIW6AsU8jfQ%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Tarjouspyynt%C3%B6%20PU.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/24008ae8-761a-4e85-e218-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=YMQoNZjy%2BVLjwBb3rJK%2B44FAak45eWHfsEh9kuXf8zo%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Tarjouspyynt%C3%B6%20SU.pdf%22
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 Kuhmoisten koulu_ ESPD-ohje ja lomake.doc

 A202 - POHJAPIIRUSTUS 1KRS - OSA 1.pdf

 A203 - POHJAPIIRUSTUS 1KRS - OSA 2.pdf

 A206 - LEIKKAUKSET.pdf

 https://public.sokopro.�/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrtw4Crf0az4S6cnAmPwUwyXMGg%2F5sBwD9o 
Rakennusurakka

 https://public.sokopro.�/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrt%2BP7equXqLwe2niWFqKG3QuFdPlkIc%2BqB 
Putkiurakka

 https://public.sokopro.�/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrtw4Crf0az4S7AvYXvZo%2FLPmJLiUlKgzyT 
Ilmanvaihtourakka

 https://public.sokopro.�/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrt%2BP7equXqLwf3tqRMiYqL1lh66wZZaapY 
Sähköurakka

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen kieli 

Suomi

Edeltävän TED ilmoituksen numero

2020/S 164-397630

Hankinnan kohde

Hankinnan lyhyt kuvaus 

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Hankintanimikkeistö 

Rakennustyöt (45000000)

Arvioitu kokonaisarvo

Menettelyn luonne

Avoin menettely

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Osien määrä

4 Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia

Osa 1 - Rakennusurakka

Osan nimi 

Rakennusurakka

Kuvaus hankinnasta

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Lisätiedot

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit 

Rakennustyöt (45000000)

Ilmoituksen sisällön kieli

Lyhyt kuvaus

Pääasiallinen CPV-koodi

Otsikko

CPV-lisäkoodi(t)

https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/c775ba30-871c-49f3-e21a-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=NCB2x150HmFnmI07NDU1peQHoam8fwpQYh1MIYQCsR8%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22Kuhmoisten%20koulu_%20ESPD-ohje%20ja%20lomake.doc%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/46363330-8811-4047-e22e-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=6qMxXSU3t6BM%2BCeTUnOHBnUqN2pNN%2Fb7Ww77OcfIbhg%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22A202%20-%20POHJAPIIRUSTUS%201KRS%20-%20OSA%201.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/35435966-9bb6-4a02-e230-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=msEKdFS8tw9bEkU5FWf8Cxfkt3%2BU3OgWyCfNV4sWikE%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22A203%20-%20POHJAPIIRUSTUS%201KRS%20-%20OSA%202.pdf%22
https://cdn.hankintailmoitukset.fi/attachments/df255b0e-ecc6-4926-e232-08d86b7afb53?sv=2018-03-28&sr=b&sig=yWxISpUPd1GN6%2FFlDgKeQXhKqT8JenaZSM9oCR5Suwg%3D&st=2020-10-09T11%3A37%3A46Z&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%3D%22A206%20-%20LEIKKAUKSET.pdf%22
https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrtw4Crf0az4S6cnAmPwUwyXMGg%2F5sBwD9o
https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrt%2BP7equXqLwe2niWFqKG3QuFdPlkIc%2BqB
https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrtw4Crf0az4S7AvYXvZo%2FLPmJLiUlKgzyT
https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaxymzTsDv0cFJS1qlGIjrt%2BP7equXqLwf3tqRMiYqL1lh66wZZaapY


14.10.2020 Hilma - Ilmoitus

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39482/notice/55220/overview 3/7

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Suorituspaikan lisätiedot

Arvioitu arvo

Tarjousten valintaperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Sopimuksen kesto

Kuukausissa 12

Osa 2 - Putkiurakka

Osan nimi 

Putkiurakka

Kuvaus hankinnasta

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Lisätiedot

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit 

Rakennustyöt (45000000)

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Suorituspaikan lisätiedot

Arvioitu arvo

Tarjousten valintaperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Sopimuksen kesto

Kuukausissa 12

Osa 3 - Ilmanvaihtourakka

Osan nimi 

Ilmanvaihtourakka

Kuvaus hankinnasta

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Lisätiedot

Automaatiotyöt sisältyvät ilmanvaihtourakkaan.

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit 

Rakennustyöt (45000000)

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Suorituspaikan lisätiedot

NUTS-koodi

Otsikko

CPV-lisäkoodi(t)

NUTS-koodi

Otsikko

CPV-lisäkoodi(t)

NUTS-koodi
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Arvioitu arvo

Tarjousten valintaperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Sopimuksen kesto

Kuukausissa 12

Osa 4 - Sähköurakka

Osan nimi 

Sähköurakka

Kuvaus hankinnasta

Kuhmoisiin rakennetaan uusi koulu laajuudeltaan noin 2100 brm2. Samalla tontilla on myös nykyisiä rakennuksia. Koulun rakennusurakka ja LVISA-
urakat kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa talotekniikkaurakat alistetaan pääurakkaan. Hankinnan suunniteltu toteutusajankohta on tammikuu 2021 -
marraskuu 2021.

Lisätiedot

Hankintanimikkeistö - lisäkoodit 

Rakennustyöt (45000000)

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Suorituspaikan lisätiedot

Arvioitu arvo

Tarjousten valintaperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Sopimuksen kesto

Kuukausissa 12

Muutoksenhakumenettely

Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postinumero

00520

Postitoimipaikka

Helsinki

Maa

Suomi

Verkko-osoite 

http://www.oikeus.�/markkinaoikeus 

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.�

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Otsikko

CPV-lisäkoodi(t)

NUTS-koodi

URL

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
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Tietojen, osallistumishakemuksen tai tarjousten lähettämisen määräaika

Päivämäärä

19.11.2020 12:00

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

Kielet

Suomi

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kuukausissa

Vähimmäisaika kuukausissa

3

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä ja paikallinen kellonaika (Suomen aika)

19.11.2020 12:15

Paikka

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat
vaatimukset

Tarjoajalla ei saa olla laiminlyöntejä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisessa. Tarjouksen liitteenä on toimitettava tilaajavastuulain
edellyttämät selvitykset ja todistukset, ks. urakkaohjelma.

Tarjoajan liikevaihto hankinnan kohteena olevalta toimialalta on oltava vähintään:

- rakennusurakassa 1,5 M€ vuodessa kolmelta viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta

- ilmanvaihtourakassa 0,45 M€ vuodessa kolmelta viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta

- putkiurakassa 0,25 M€ vuodessa kolmelta viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta

- sähköurakassa 0,65 M€ vuodessa kolmelta viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys, josta ilmenee liikevaihtovaatimusten täyttyminen.

Tarjoajalla on oltava kokemusta vastaavan tyyppisistä urakoista viimeisen kahdeksan (8) vuoden aikana. Tarjoajalla tulee olla vähintään yksi (1) referenssi
vastaavan tyyppisestä urakasta (koulu, päiväkoti tai vastaava rakennuskohde). Referenssikohteen on oltava uudiskohde ja laajuudeltaan vähintään 1000
brm2.

Referenssikohteeksi hyväksytään kohde, jonka urakkasumma on ollut vähintään (alv 0%):

- rakennusurakassa 2,0 M€

- ilmanvaihtourakassa 0,3 M€

- putkiurakassa 0,2 M€

- sähköurakassa 0,5 M€

Tarjoajalla tulee olla lisäksi vähintään yksi (1) referenssi Terve Talo -kohteista. Tämän ei tarvitse olla koulu-, päiväkoti- tai vastaava kohde.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys referensseistä, josta ilmenee vaatimusten täyttyminen.
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Urakoitsijan vastaavalta työnjohtajalta vaaditaan vähintään 4 vuoden työkokemusta vastaavan tyyppisistä urakoista.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys vastaavan työnjohtajan työkokemusvaatimuksen täyttymisestä.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys laadunvarmistusmenetelmästä, josta ilmenee varahenkilöjärjestelyt ja riskienhallinta.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa Hilma-ilmoituksessa liitteenä ollut ESPD-lomake täytettynä.

Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Hankinta-asiakirjoissa määritellyn mukaisesti

Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Hankinta-asiakirjoissa määritellyn mukaisesti 

Yhteyshenkilö

Nimi

Mika Kyrö

Sähköpostiosoite

mika.kyro@kuhmoinen.�

Puhelin

+358 400490796

Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta

https://www.hankintailmoitukset.�/�/procurement/39482/priorinformationreducetimelimits/51828/contact 

Lisätietoja saa

Ostajan osoitteesta

Virallinen nimi

Kuhmoisten kunta

Yksikkö / alaorganisaatio

Y-tunnus 

0176357-9

Postiosoite

Toritie 34 A

Postinumero

17800

Postitoimipaikka

Kuhmoinen

Maa

Suomi

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Verkko-osoite 

Yritys- ja yhteisötunnus

NUTS-koodi

URL

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/39482/priorinformationreducetimelimits/51828/contact
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www.kuhmoinen.� 

Sähköpostiosoite

mika.kyro@kuhmoinen.�

Tiedot, tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

https://www.hankintailmoitukset.�/�/procurement/39482/priorinformationreducetimelimits/51828/contact 

Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi

Kuhmoisten kunta

Y-tunnus 

0176357-9

Postiosoite

Toritie 34 A

Postinumero

17800

Postitoimipaikka

Kuhmoinen

Maa

Suomi

Aluekoodi 

Keski-Suomi (FI193)

Verkko-osoite 

www.kuhmoinen.� 

Sähköpostiosoite

mika.kyro@kuhmoinen.�

Ostajan tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

Yritys- ja yhteisötunnus

NUTS-koodi

URL

https://www.kuhmoinen.fi/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/39482/priorinformationreducetimelimits/51828/contact
https://www.kuhmoinen.fi/

