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TARJOUSPYYNTÖ

Ilmajoen kunta pyytää tarjousta Ilmajoen Koskenkorvalla sijaitsevan Konnanmontun ja sen
ympäristön kunnostus- ja maisemasuunnittelusta seuraavasti:
Tarjouspyynnön kohde ja tehtävän kuvaus
Ilmajoella Koskenkorvalla sijaitseva Konnanmonttu ympäristöineen. Osoite Tiilitie 129, 61330
Koskenkorva. Suunnittelualueeseen kuuluvat kiinteistöt 145-411-41-5, 145-411-5-43 ja 145411-41-5.
Konnanmonttu on suosittu uimapaikka, joka halutaan tulevaisuudessakin säilyttää
viihtyisänä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on listattu suunniteltavat asiat.
Tehtävään sisältyvät työt
Työhön sisältyvät:
1. Maastotyöt
- Vesistön pohjan vaaitus ja lietekerroksen paksuuden mittaus niin, että
ruoppausmassojen määrät voidaan arvioida urakkatarjouspyyntöön (lammessa
on pohjassa harjanteita, joka halutaan poistaa – myös harjanteet kartoitettava)
- Luotauspisteistä tilataan 70 kpl
- 35 luotauspisteestä määritetään liejun paksuus
- lähteen etsimiseen kaksi kpl painokairauspisteitä käsikalustolla
- p-alueella kuusi painokairauspistettä ja painuma-arvion laatiminen yhden
pisteen näytesarjan perusteella
- Maastomalli alueesta esim. GPS-GLONASS-laitteella
- Isommat havu- ja lehtipuut kartoitetaan maastomallille yksitellen pisteinä,
nuoret taimet voidaan kartoittaa esim. viivana, joka kiertää taimikon
2. Suunnittelu
- suunnitelmakartta soveltuvassa mittakaavassa
- leikkauspiirustukset
- detaljipiirustukset
- tyyppipiirustukset
- sähkö- ja valaistussuunnitelma

-

kameravalvonnan periaatekuva (kameran/kameroiden sijainti, kameroiden
tyyppi, tallennustapa)
osa- ja määräluettelo
kustannusarvio
työselostus
urakka-asiakirjat (urakkaohjelma, tarjouspyyntökirje, yksikköhintalomake,
tarjouslomake)

Suunniteltavina rakennelmina voidaan käyttää esim. valmiita markkinoilla olevia katoksia
tai laitureita. Tällöin suunnitelmassa määritellään tyyppi ja perustamis- ja tai
kiinnitystapa.
Tarjouspyyntöasiakirjat
- tämä tarjouspyyntökirje
- liite 1
Noudatettavat yleiset sopimusehdot
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
Aikataulu ja raportointi
Suunnitelmaluonnoksen tulee olla valmis 1.6.2016 ja se hyväksytetään tilaajalla. Luonnoksen
yhteydessä esitetään myös alustava kustannusarvio. Lopullinen suunnitelma on valmis
1.7.2016. Lopullinen suunnitelma luovutetaan tilaajalle kahtena paperikopiona ja sähköisenä
muistitikulla.
Sähköiset suunnitelmat luovutetaan sekä pdf- että dwg-muodossa. Tekstit ovat pdfmuodossa.
Suunnitelmat ja maastomalliaineisto tuotetaan koordinaattijärjestelmään ETRS GK22 ja
korkeusjärjestelmään N2000.
Tuotettavan materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan suomenkielistä. Suunnitelmat tulevat
Ilmajoen kunnan vapaaseen käyttöön.
Suunnittelukokoukset
Työhön sisältyy kaksi suunnittelukokousta, joista toinen on aloituskokous ja toisessa
esitellään luonnos.
Lisätyöt
Lisätöitä tehdään vain tilaajan pyynnöstä. Lisätöitä varten ilmoitetaan tarjouksessa
tuntihinnat.

Tarjouksen sisältö
Jotta tarjous hyväksytään, sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Tarjouksen hinta
Tarjouksen hinta ilmoitetaan sitovana kokonaishintana, joka kattaa kaikki toimeksiantoon
liittyvät kustannukset. Hinta ilmoitetaan euroina, alv 0 %. Tarjouksesta tulee ilmetä
tuntihinnat mahdollisten lisätöiden teettämistä varten.
2. Työohjelma
Kevyestä työohjelmasta tulee ilmetä aikataulu ja työssä käytettävät resurssit (henkilö,
veloitusluokka, työmäärä osatehtävittäin ja avainhenkilöiden henkilöreferenssit). Myös
mahdollisten alikonsulttien tiedot tulee ilmoittaa.
3. Tarjouksen tulee olla kokonaisuudessaan suomenkielinen.
4. Tarjoajan tulee ilmoittaa yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös
tiedotetaan.
5. Tarjouksen liitteenä on esitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset tai
vaihtoehtoisesti Tilaajavastuu.fi –raportti. Todistukset tai raportti eivät saa olla yli kahta
kuukautta vanhempia.
Todistukset on varauduttava pyydettäessä esittämään myös mahdollisen alikonsultin
osalta.
Työhön osallistuvien henkilöiden kelpoisuus
Työryhmän vastuuhenkilöillä täytyy olla vähintään 10 vuoden kokemus geotekniikan ja
yhdyskuntatekniikan suunnittelusta. Työryhmässä on oltava vähintään yksi henkilö, joka on
hortonomi tai jolla on suoritettuna vähintään ½ hortonomi AMK –tutkinnon opintopisteistä.

Vaihtoehtoiset tai osatarjoukset
Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei voi antaa.
Tilaaminen tai tilaamatta jättäminen
Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta kokonaan tai osaa tarjouspyynnön mukaisesta
toteutuksesta.
Tarjouksen jättäminen ja voimassa olo
Kirjalliset tarjoukset pyydetään jättämään 25.4.2016 klo 15 mennessä osoitteella: Ilmajoen
kunta, vapaa-aikatoimenjohtaja, PL 23, 60801, kuoreen merkintä ”Konnanmonttu”.
Halutessanne teillä on myös mahdollisuus toimittaa tarjouksenne sähköpostilla ko.
määräaikaan mennessä osoitteeseen: kirjaamo@ilmajoki.fi merkinnällä ”Konnanmonttu”

Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on solmittu
konsulttisopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättöpäivästä.
Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoaja ilmoittaa
hankintalain 75 § tarkoittamaksi sähköiseksi tiedoksianto-osoitteeksi seuraavan
sähköpostiosoitteen:
Tarjousten vertailu
Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta.
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