Porin kaupunki/ tekninen toimiala
Tarjouspyyntö
Päiväys 10.03.2021

TARJOUSPYYNTÖ

PRIDno-2021-1029

Pohjoisväylän alikulkusiltojen suunnittelu
1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö
Porin kaupunki/ tekninen toimiala
0137323-9
Yksikkö/toimintayksikkö
Jari Lehesvuori
PL 121
28101 Pori
Suomi
puh. +358 44 701 5028
jari.lehesvuori@pori.fi
http://www.pori.fi/

2. Hankinnan perustiedot
Hankinnan nimi
Pohjoisväylän alikulkusiltojen suunnittelu
Hankinnan tunniste
PRIDno-2021-1029
Hankinnan kuvaus
Kahden alikulkusillan suunnittelu Poriin Pohjoisväylälle.
Lisätietoa hankinnasta liitteissä.
Hankintalaji
Palvelut
Toimialan tarkennus vahtipalveluun
Muu palvelutoiminta
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Lisätietokysymysten määräaika
17.03.2021 klo 12:00
Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.03.2021 klo 12:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
31.05.2021
Aikavyöhyke on Suomen aika
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3. Hankinnan kohde
Kohteet
Kokonaishinta (KSE 2103, 5.3.1 kohdan mukaisesti)

€ / kokonaishinta (alv 0%)
Lisäksi tulee antaa hintaerittelyt tarjouskirjeen kohdan 'Palkkiot ja korvaukset'
mukaisesti.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta tulee antaa aikaperusteiset
tuntiveloitushinnat.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Suunnittelijan tulee tarjouksessaan nimetä työhön osallistuva henkilöstö,
heidän sijoittumisensa tuntiveloitusperusteiseen hinnoitteluun sekä arvio
kunkin henkilön työajasta suunnittelutehtävään

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Kokousmatkoista tulee antaa erillishinta, jota käytetään joko hyvityksenä tai
veloituksena, jos em. kokousmäärä muuttuu.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Edellä mainitut selvitykset annetaan kohdassa 'Tarjousliitteet'

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjouksen valintaperuste
valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta)
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Lisätiedot
Hankinnassa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

4. Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
Henkilötietojen käsittelyn ehdot.docx
3_2_2021Pohjoisväylän_alikulkusillat_alustava_pohjarakennuslausunto.pdf
Alikulku alueen katukorkeudet.dwg
Eriku-tavoitemittaluokat.pdf
Pappilanpuistikko Pituusleikkaus PL500-700.dwg
Pohjoisväylä Pituusleikkaus PLV 1700-1900.dwg
Poikkileikkaus Pappilanpuistikon alikulku pl1043.6.pdf
Poikkileikkaus Pohjoisväylän alikulku pl 618.1.pdf
Siltaluonnos_3.pdf
Tuulikylän ja Toejoen sulfidimaaselvitys_09-09-2019.pdf
Alikulkusiltojen tarjouskirje.docx
Yksikköhintaluettelo.xlsx

5. Tarjousliitteet
Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
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Pyydettävät liitteet

Selvitys työhön osallistuvasta henkilöstöstä tarjouskirjeen kohdan 'Palkkiot ja korvaukset'
mukaisesti

(Pakollinen)

Hintaerittelyt (rakennussuunnittelusta sekä työnaikaisista tehtävistä, mahdollisten lisä- ja
muutostöiden aikaperusteiset tuntiveloitushinnat sekä kokousmatkojen hinnat)tarjouskirjeen
kohdan 'Palkkiot ja korvaukset' mukaisesti

(Pakollinen)

Muut mahdolliset liitteet

6. Yleiset kriteerit
Tilaajavastuulaki: Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006)
mukaiset vaatimukset.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset (kaupparekisteriote, verovelka- ja
eläkevakuutustodistukset sekä selvitykset sovellettavasta työehtosopimuksesta, lakisääteisen
työterveyshuollon järjestämisestä ja voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta TAI
tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani – raportti) tullaan tarkastamaan sopimuksen saajilta
viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa
edellä mainitut asiakirjat (alle 3 kk vanhoja) viiden arkipäivän sisällä pyynnön esittämisestä.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Yhteyshenkilö: Tarjoajalla pitää olla nimettynä vähintään yksi vastuunalainen
sopimusyhteyshenkilö, joka vastaa sopimuksesta sekä toimii kontaktina tilaajan suuntaan.
Henkilö nimetään sopimuksen teon yhteydessä.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

KONSULTIN VASTUU Konsultilla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintaa koskevat asiakirjat katsotaan julkisiksi kun
hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta (621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016)
138 §:ssä säädetään. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole
julkisia. Tästä syystä palvelun tarjoajan tulee tarjouksessaan määritellä selkeästi liike- ja
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole
liike- tai ammattisalaisuus. Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjoista jo ennen niiden
julkiseksi tuloa, jos on kyse asiasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

SOPIMUSMENETTELY Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus
syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen
teon pohjana

teksti

Syöttö
vaaditaan

Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja sopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja,
asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: 1. Sopimus, 2. Tarjouspyyntö, 3. KSE 2013, 4.
Tarjous

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

HINTA JA KAUPALLISET EHDOT Tarjoushinta (kiinteä kokonaishinta) tulee sisältää kaikki
korvaukset ja kulut (kuten korvaukset työssä tarvittavien välineiden, tietokoneiden, ohjelmien
käytöstä, tulostuksesta, dokumentoinnista, matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset, yms.).
Hinnat pyydetään antamaan arvonlisäverottomina (alv 0%) tarjouspyynnöllä määritellyllä tavalla.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

LASKUTUS JA MAKSUEHTO Porin kaupunki käsittelee ostolaskuja sähköisesti.
Verkkolaskuoperaattorina toimii BasWare eInvoices Oy. Maksuehto on laskun saapumisesta
lukien vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

HYLKÄÄMISPERUSTEET Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti sekä tarjoushinnat
tulee ilmoittaa pyydetyllä tavalla. Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa
tarjouspyyntöä. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen
saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim.
hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi). Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan
käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä
sovelletaan. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjoukset mikäli ne ylittävät hankkeeseen
varatun määrärahan.Mikäli joku tai kaikki tarjoukset hylätään, niin se ei aiheuta tilaajalle
korvausvelvollisuutta.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Kokonaistaloudellinen edullisuus hankinnan kohteessa
kuvatun mukaisesti. Sopimukselle valitaan yksi toimittaja.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä
sopimukseen, jätetään asia Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Toimittaja sitoutuu kaikilta osin toimittamaan palvelun
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä tarjouspyynnön liitteen Henkilötietojen käsittelyn
ehdot mukaisena.

kyllä/ei
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