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TARJOUSPYYNTÖ KONSULTTI-, SUUNNITTELU- JA 
RAKENNUTTAMISPALVELUISTA 

 

Humppilan kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne konsultti-, suunnittelu- ja 
rakennuttamispalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 

Tilaaja pidättää oikeuden tarkistaa tarjouspyyntöasiakirjoja. 

 

Hankinnan sisältö 

Hankinta on Hankintalain 26 § 1. momentin 1-kohdan mukainen EU- kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankinta koskee konsultti-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita, joita tarvitaan teknisen lautakunnan ja 
teknisen osaston alaisessa toiminnassa. Hankinnan mukaiset tehtävät liittyvät pääsääntöisesti kunnan 
kiinteistöjen ja infran uudis- tai korjausinvestointihankkeisiin. Hankintaan sisältyvät mm. seuraavat osa-
alueet: 

- kunnallistekninen suunnittelu (vesihuolto, kadunrakennus) 
- hulevesien hallinnan suunnittelu 
- geotekninen suunnittelu 
- rakennetekniikka 
- maankäytönsuunnittelu 
- kaavoitustehtävät 
- liikenne- ja liikenteenohjaussuunnittelu 
- valaistussuunnittelu 
- maastokäynnit ja -mittaukset, maaperätutkimukset 
- siltatekniikka 
- rakennusurakoiden kustannusarvioiden laatiminen 
- rakennuttamistehtävät 
- kaupallisten ja teknisten asiakirjojen laatiminen 
- muut mahdolliset hankkeiden edistämistä tukevat tehtävät 

Lisäksi tilaaja voi tilata toimeksisaajan ilmoittamilla yksikköhinnoilla palveluita muihin myös muihin kunnan 
hankkeisiin. Toimeksiannoissa käytetään sopimusaikana toimeksisaajan tarjouksessaan esittämiä yksikkö- ja 
muita hintoja. Toimeksisaajan tulee varata tarvittavat resurssit tilaajan antamien toimeksiantojen 
suorittamiseksi sopimusaikana. Sopimuksessa ei sitouduta tiettyyn hankintamäärään, vaan toimeksiantoja 
tehdään tilaajan tarpeen mukaan. Tilaaja pidättää oikeuden mahdollisuuden kilpailuttaa sopimuksen 
mukaisia palveluhankintoja sekä tehdä tilauksia muilta toimijoilta (mm. isommat 
suunnittelukokonaisuudet). 

Kunkin toimeksiannon suorittamisen aloituksesta, suorittamisesta ja mahdollisista lisätöistä sovitaan 
hankkeittain kirjallisesti tilaajan kanssa erillisellä tilauksella sekä ilmoitetaan etukäteen arvio toteutuvasta 
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hinnasta hankkeittain (ilmoitettuja hintoja ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta toimeksiantoa 
suoritettaessa).  

Tilaaja luovuttaa toimeksisaajalle hankkeittain tilaajalla olevat lähtötiedot; toimeksisaajan tulee hankkia 
muu tarvittava informaatio toimeksiantojen suorittamiseksi. 

Toimeksiantoon sisältyvät lisäksi tarvittavat suunnittelukokoukset tilaajan tiloissa os. Kisakuja 2, 31640 
Humppila tai etäkokouksina; kokouksiin tulee osallistua projektipäällikön lisäksi tarvittaessa mm. eri 
alueiden vastuusuunnittelijat. Erikseen korvattavia lisätöitä ovat maastokäynnit ja -mittaukset sekä 
pohjatutkimukset. Tilaajan tiloissa pidettävät suunnittelukokoukset ovat erillislaskutettavia. 

 

Tarjousta koskevat vaatimukset 

Tarjous tehdään kirjallisesti ja siinä on oltava kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. 
Vaihtoehtotarjouksia ei huomioida. 

Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Tarjoaja on vastuussa antamistaan tiedoista. Tarjouksen tulee olla 
voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. 

Hintojen tulee sisältää tämän tarjouspyynnön mukaiset tehtävät lukuun ottamatta erikseen korvattavia 
töitä. Erikseen korvattavia töitä varten ilmoitetaan aikaveloituksen perusteena käytettävät tuntipalkat 
sosiaali- ja yleiskuluineen työntekijäryhmittäin. Tarjoukseen ei sisällytetä hintoja lisätöinä tehtävien 
tarvittavien maastotöiden, maastomittausten ja pohjatutkimusten osalta. 

Tarjouksessa tulee antaa selvitys toimeksiantoon osoitettavasta henkilöstöstä sekä henkilöstön 
työkokemuksesta. Tarjoajan toimeksiantoon osoitettavan henkilöstön kokemus ja ammattitaito tulee olla 
riittävä toimeksiannon suorittamiseksi. 

Tarjous on jätettävä ti 28.2.2023 klo 15.00 mennessä sähköisesti kirjaamo@humppila.fi tai kirjallisesti 
osoitteeseen Humppilan kunta/Tekninen lautakunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila. Sähköpostin 
otsikkokentässä/kirjekuoressa on oltava merkintä ”Tarjous Konsultti-, suunnittelu- ja 
rakennuttamispalvelut”. 

Tarjoajan on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset todistukset ennen sopimuksen 
allekirjoittamista. Mikäli tilaajavastuulain mukaisia todistuksia ei ole toimitettu ennen allekirjoitusta, 
tarjous hylätään.  

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin 
ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;  

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain(1346/1999) 
20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan 
määrästä; 

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;  

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; 
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6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

7) selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta 

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Lisäksi tarjoajan 
on liitettävä tarjoukseen selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta sekä yrityksen luottoluokituksesta. 

 

Tarjouksen julkisuus 

Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. 
Hankintalain 138 §:ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltamisesta. Tarjouksissa 
ilmoitetut kokonaishinnat ovat asianosaisjulkisia muutoksenhakua varten. Tarjousasiakirjat tulevat 
yleisöjulkisiksi liikesalaisuuksia lukuun ottamatta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajien tulee 
ilmoittaa tarjouksessa mahdolliset liikesalaisuudet tarjouksen lisätiedoissa. 

 

Maksuperusteet ja laskutus 

Laskutus tapahtuu toimeksiannon toteutumisen mukaan 4 viikon välein, maksuehto 21 päivää. 
Vuodenvaihteessa edellisen vuoden työt on laskutettava viimeistään 8.1.  

Laskutuksen liitteenä on oltava selvitys siitä, mihin laskutus perustuu.  

 

Valintaperusteet 

Tilaaja käsittelee ja hyväksyy tai hylkää tarjouksen hankintalaissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyin 
perustein. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjousten avaustilaisuus ei ole 
julkinen. 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.  

 

2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 
Valintaprosessin toisessa vaiheessa tarkistetaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien 
tarjoukset. Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen tulee olla laadittu 
tarjouspyynnössä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut selvitykset tullakseen huomioiduksi 
tarjouskilpailussa. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset 
tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta 
huomioon. 
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3) Tarjouksista, jotka täyttävät yllä esitetyt vähimmäiskriteerit valitaan avoimella menettelyllä 

laatupisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto (eniten pisteitä (hinta+laatu) 
vertailussa saanut tarjous). 
 
Kokonaistaloudellisuuden perusteena on hinta-laatu-suhde. Hinnan painotus on 50 % ja laadun 50 %. 

 
PALVELUN HINTA vertaillaan seuraavin pisteytyksin: 
 
Kunkin tarjoajan tarjoamat hinnat lasketaan yhteen seuraavalla kaavalla: (10xSKOL 01) + … 
(10xSKOL 05) = vertailuluku. Pienin vertailuluku saa 10 pistettä ja muiden tarjousten pisteet 
lasketaan kaavalla pienin vertailuluku/oma vertailuluku*10 p. 
 
LAATU vertaillaan seuraavin kriteerein, painotuksin (%) ja pisteytyksin: 
 
Mahdollisuus ottaa vastaan toimeksiantoja (vasteaika, henkilöresurssit, mahdolliset alihankkijat) 
1-3 p 

Tilaajan käsitys hyvästä palvelusta: Toimeksisaajalla on mahdollisuus ottaa vastaan 
toimeksiantoja kohtuullisessa ajassa siten, että toimeksiantojen aloitus ja valmistuminen 
tukevat tilaajan tavoitteita. Toimeksisaajalla on varattuna tarvittavat henkilöresurssit 
toimeksiantojen suorittamista varten. 

Henkilöresurssin laatu (monipuolisuus, työntekijöiden ja projektinjohdon koulutus, kokemus ja 
pätevyys) 1-3 p 

Toimeksisaajalla on toimeksiantoihin soveltuvat monipuoliset henkilöresurssit ja 
työntekijöiden ja projektinjohdon koulutus, kokemus ja pätevyys vastaavat tilaajan tarpeita. 

Laadunvarmistus, omavalvonta 1-3 p 
Tilaajan käsitys hyvästä palvelusta: Toimeksisaaja arvioi laadun toteutumista 
tarjouspyyntöasiakirjojen ja sopimuksen vaatimusten näkökulmasta riittävän usein, jotta 
tilaajan määrittämä palvelutason toteutuminen turvataan. 

Referenssit 1-3 p 
Tilaajan käsitys hyvästä palvelusta: Toimeksisaajalla on riittävä kokemus tilaajan 
tarvitsemasta palvelukokonaisuudesta. 

 
Arviointi ja pisteytys: 
Kuvauksilla ja dokumenteilla osoitetaan laatuvaateen täyttyminen. Arviointiryhmä arvioi 
dokumenteista saamansa tiedon asteikolla 1 – 3 seuraavasti: 
Jos tarjoajan antama kriteerikohtainen kuvaus vastaa arviointiryhmän käsitystä hyvästä 
toimintatavasta, saa tarjoaja sen kriteerin osalta arvosanan 2. Mikäli kuvaus ei kokonaan 
vastaa arviointiryhmän tavoitteita, saa tarjoaja arvosanan 1. Mikäli kuvaus osoittaa 
merkittävää lisäarvoa, saa tarjoaja arvosanan 3.  
 

Lisätiedot 

Tarjouspyyntö julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivulla 
(www.humppila.fi) sekä HILMAssa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa sähköisesti 
(www.humppila.fi/elinkeinoelama/hankinnat). 
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Sopimusehtoina käytetään konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

Lisätietoja hankinnasta antaa tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 364 8702 tai 
mari.honkonen@humppila.fi tai rakennusmestari Matti Saarenmaa p. 050 302 5333 tai 
matti.saarenmaa@humppila.fi. 

 


