TARJOUSPYYNTÖ SUUNNITTELUA, MITTAUKSIA, POHJATUTKIMUKSIA SEKÄ VALVONTAA
KOSKEVASTA PUITESOPIMUKSESTA

Lisäkirje 1
Täydentävät kysymykset ja vastaukset:

1) Jos on kokenut henkilö (SKOL 01‐02 ja kokemusvuodet >10 vuotta), mutta koulutustausta ei
ole DI/ARK. Mihin ryhmään kuuluu?
‐Tarjouspyynnön mukaan ryhmään SKOL 04, eli 65 euroa/tunti (alv 0 %).
2) Sisältyykö toimeksiantoihin ARK‐suunnittelua?
‐Ei sisälly.
3) Valintaperusteista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset. Millä ko.
edullisuus määritetään?
‐Konsultteja, joiden kanssa tehdään sopimus, ei pisteytetä, vaan heidän tulee täyttää
vaatimukset.
a) Riittääkö valintaan se, että tarjottavat henkilöt ja yritys täyttää minimivaatimukset?
‐Kyllä riittää, kunta tekee sopimuksen riittävän monen konsultin kanssa, katso
sopimusluonnoksen kohta 2. Lähtökohtaisesti jokaista osa‐aluetta kohden tehdään noin neljä
sopimusta. Osa konsulteista antaa tarjouksen useasta osa‐alueesta. Tilaaja ei takaa
puitesopimuksen myötä, että kaikki sopimuksen piirissä olevat saavat työtä. Tilaaja ei vaadi
että konsultti varaa tietyn ajan vain kunnan töihin. Ktso. sopimusluonnoksen kohta 2.
b) Onko tarjottava kaikkia‐alueita (esim. maastot)?
‐Ei, konsultti voi antaa tarjouksen yksinomaan osa‐alueista ja/tai vain tietyistä töistä.
c) Onko maastojen osalta tarjottava kaikkia tehtäviä?
‐Ei, katso kohta b).
d) Vaikuttaako maastojen hinnoitteluun kokonaistaloudellisuuden vertailuun ja miten vaikuttaa,
mikäli niitä ei ole pakollista tarjota?
‐Tehtävään käytetään konsulttia, jolla on sopivat referenssit, koulutus, varustus ja
mahdollisuus suorittaa työ. Hinta ilmoitetaan tarjouspyynnössä.
4) Kalliiden mittauslaitteiden, GNSS:n, takymetrin ja vastaavien käyttö ei voi sisältyä hintaan
65 euroa/tunti. GNSS‐laitteen osalta edellytetään lisäksi satelliittidatan korjausta toivotun
tarkkuuden saavuttamiseksi, mikä on sinänsä merkittävä vuotuinen kustannus.

‐Tuntitaksalla tarkoitetaan suoritettua työtä. Mikäli konsultti aikoo veloittaa erikseen
lisenssimaksuista, varusteista, yöpymisestä, päivärahasta tai vastaavista, tämä on eriteltävä
tarjouksessa.
5) Miten kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja valitaan? Otetaanko arvioinnissa huomioon
nimettyjen henkilöiden referenssit ja kokemus vai tehdäänkö arviointi ainoastaan mittaus‐ ja
pohjatutkimushinnaston perusteella?
‐Asetetut vaatimukset täyttävä konsultti valitaan, katso tarjouspyyntö.
6) Mikäli henkilöstöä ja referenssikohteita on satoja, riittääkö tarjoukseen nimettävien
henkilöiden referenssien esittäminen?
‐Kyllä riittää.
7) Suunnittelun osalta ok, mutta voiko konsultti laskuttaa kilometrikorvaukset esim.
kokouskäynneistä?
‐Konsultti voi laskuttaa erikseen hankekokouksista. Kustannukset tulee ilmoittaa
tarjouksessa.
8) Voiko konsultti laskuttaa mittausten osalta kaluston käytöstä ja kilometrikorvaukset ja
mahdolliset päivärahat tuntihinnan lisäksi?
‐Mikäli konsultti aikoo veloittaa kilometrikorvauksista, lisenssimaksuista, varusteista tai
vastaavista, tämä on eriteltävä tarjouksessa.
9) Maaperätutkimusten osalta onko kairaustyypin yksikköhintaan sisällytettävä matkakulut ja
kaluston käyttökorvaukset?
‐Katso kohta 8.
10) Onko suunnittelijan vähimmäiskoulutustaso DI tai arkkitehti? Hyväksytäänkö mm SKOL 02
tason asiantuntija, mikäli koulutustaso on ins. AMK?
‐Suunnittelijan koulutustason ei tarvitse olla DI tai arkkitehti. SKOL 04 ‐vaatimukset täyttävä
insinööri tai teknikko hyväksytään.
Insinöörille (AMK) tai teknikolle maksetaan 65 euroa/h, katso tarjouspyyntö.
11) Hyväksytäänkö osatarjoukset vai pitääkö kaikki suunnittelualat tarjota, mikäli tarjouksen
haluaa jättää?
‐Osatarjoukset hyväksytään, jos ne täyttävät referenssejä, koulutusta ja varusteita koskevat
vaatimukset.
12) Voidaanko toimeksiannossa käyttää alikonsultteja?
‐Voi käyttää, mutta tilaajan on hyväksyttävä ne. Konsultti, jonka kanssa sopimus on tehty,
vastaa alikonsultin työstä.
13) Sopimuksen kohta 6. Julkisten hankintojen sopimusehdot (KSE 2013)  kyseessä ristiriita.
Tarkoitetaan ilmeisesti Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013)?
‐Tarkoitetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
14) Kohdassa Hankinnan laajuus mainitaan, että puitesopimus koskee Mustasaaren kunnalle
Mustasaaressa suoritettavia konsulttitöitä.

‐Täydennyksenä tarjouspyyntöön: puitesopimusta voidaan soveltaa käyttöön niin kutsutulla
akkutehdasalueella Tuovilassa. Tämä tarkoittaa, että konsulttitöitä suoritetaan Mustasaaren
kunnan ja Vaasan kaupungin yhteishankkeessa sekä Vaasan että Mustasaaren kunnan
alueella. Nämä ovat lähinnä mittaustöitä, kuten kivien ja kallion mittausta, ja hankkeen
valvontapalveluja.
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