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Tämä lisäkirje täydentää tarjouspyyntöä koskien Kunnallistekniikan
suunnittelupalveluita vuosille 2019 - 2020
Tarjoajan kysymyksiä koskien tarjouspyyntöä:
1. Tarjouspyynnössä on mainittu sopimusehdoiksi KSE 2013, mutta
vahingonkorvausvastuu on määritelty kaksinkertaiseksi kokonaispalkkioon
nähden. Nämä ovat ristiriidassa, koska KSE rajaa korvausvastuun maks.
palkkion suuruiseksi. Kumpaa noudatetaan? Katsotaanko
vahingonkorvausvastuun suuruus tämän tarjouksen mukaisesta
kokonaishinnasta vai ainoastaan tehtäväkohtaisen palkkion mukaan?
Tilaajan vastaus:
Vahingonkorvausvastuu on KSE2013 poiketen tarkemmin määritelty
tarjouspyynnössä ja sitä noudatetaan sopimuksessa.
2. Tarjouspyynnössä pyydetään 3D-tilamallin tuottamista koneohjaustarpeita varten.
Pystyykö tilaaja tarkentamaan 3D -mallin sisältöä ja tarkkuutta tarkemmin?
Tilaajan vastaus:
Tarjoajalla tulee olla asiantuntemusta siitä, millaista suunnittelutasoa ja
mallintamisen toteutustapaa maanrakennusurakoitsijoiden yhä enemmän
käyttämä koneenohjaus edellyttää.
3. Koneohjausmallin lisäksi on pyydetty paalukohtaisia poikkileikkauksia 20 m
välein. Mikäli koneohjausmalli tuotetaan, tuleeko kuitenkin tehdä lisäksi
paalukohtaiset poikkileikkaukset?
Tilaajan vastaus:
Maanrakennusurakoitsijan valinnan osalta ei ole tarkoituksena sulkea
ennakkoon pois tarjoajia, jotka toteuttavat rakentamisen perinteisellä
tavalla ilman koneenohjausta. Tästä syystä suunnittelijalta edellytetään
valmiutta myös leikkausten toteuttamiseen 20m välein.
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4. Tarjouspyynnössä pyydetään nimeämään kohdevastaavat ja vaaditaan
suunnittelukokemusta viiden vuoden ajalta. Ilmoitetaanko kokemus tarjouksessa
esim. CV:llä, koska erillistä henkilötietolomaketta ei ole?
Tilaajan vastaus:
Referenssitietojen esittämistapaa ei ole rajattu.
5. Tarjouslomakkeella pitää antaa suunnittelijakohtaiset hinnat (suunnittelija 1-3),
siihen liittyen haluaisimme tarkennusta:
a. Ovatko nämä samat henkilöt kuin yllä mainitut kohdevastaavat ja jos ovat,
voiko sama henkilö olla useamman kohteen kohdevastaava?
b. Jos ei kyseessä kohdevastaavat. tuleeko nämä nimetä vai ilmoitetaanko
tässä esim. eri SKOL -luokkien hinnat? Jos SKOL-luokkien mukaan, mitkä
SKOL-luokat ilmoitetaan?
c. Jos erillisiin tuntitöihin osallistuu muita henkilöitä kuin lomakkeella mainitut
nimet/SKOL-luokat, miten nämä hinnoitellaan?
d. Rajoitetaanko tuntihintoja tässä jollain tapaa? Nyt on mahdollista antaa
yhdelle suunnittelijalle ”normaali” hinta ja käyttää ainoastaan häntä
suunnittelussa ja muille nimetyille suunnittelijoille käyttää erittäin alhaisia
hintoja ja olla kuitenkin käyttämättä heitä toimeksiannoissa à alhainen
keskiarvotuntihinta, millä on vaikutusta tarjousvertailuun
Tilaajan vastaus:
Tarjouksessa tulee antaa yksikköhinnat niiden suunnittelijoiden
osalta, jotka myös toteuttavat itse suunnittelutyön. Fiktiivisiä
henkilöitä ei tarjouksessa pidä ilmoittaa.
Tarjoajalla voi olla myös muuta henkilöstöä, jotka voivat toimia mm.
em. suunnittelutyön toteuttavien henkilöiden esimiehenä, alaisena tai
kollegana, mutta heidän osaltaan ei tilaajan aikomuksena ole
lainkaan toteuttaa laskutyöperusteisia ja lisä- ja muutostöitä. Mikäli
niitä on tarpeen toteuttaa, tulee heidän työveloituksensa vastata em.
suunnittelijoiden työveloitusta tai lisä- ja muutostyöperusteista
sovitaan tapauskohtaisesti ennakkoon.
6. Tarjouslomakkeella on mukana myös Neiron optioalueet 2 ja 3. Vaikuttaako
niiden hinta vertailuhintaan?
Tilaajan vastaus:
Kyllä huomioidaan.
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7. Neiron alue 3:n kohdalla ei tarjouslomakkeella ole omaa hintariviä. Annetaanko
sille yhteinen hinta alueen 2 kanssa?
Tilaajan vastaus:
Tarjouspyynnön liitteenä olevan tarjouslomakkeen kirjoitusvirhe on
tältä osin korjattu.
8. Tarjouslomakkeella annetaan osatehtävittäin kokonaishinnat ja vertailuna
käytetään kaikkien kohteiden ja kokousten yms. kokonaishintaa. Voiko tilaaja
paloitella tilauksen kohdekohtaisen hinnoittelun mukaan vai tilataanko kaikki työt
yhdeltä konsultilta riippumatta kohdekohtaisen hinnan tasosta verrattuna muihin
tarjoajiin?
Tilaajan vastaus:
Hankinta tehdään kokonaishinnan perusteella. Osahintoja tarvitaan
sopimusperusteiden määrittelyssä.
9. Onko Pappilantien suunnitteluosuus kokonaisuudessaan katualuetta?
Tilaajan vastaus:
Pappilantien suunnitteluosuus ei tällä hetkellä ole kokonaisuudessaan
asemakaavan mukaista katuosuutta, mutta suunnittelutyö toteutetaan
kokonaisuudessaan sen mukaisesti kuin se asemakaava-alueella
toteutetaan. Tilaaja käy tarvittavat neuvottelut Pappilantien
tienpitoviranomaisen (Ely) kanssa suunnittelun toteutuksesta ja vahvistaa
katusuunnitelman vain voimassa olevan kaavan mukaisen
kevytliikenneväyläalueen osalta.
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