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Pornaisten kunta pyytää tarjousta Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen/ lisä-
rakennuksen rakennesuunnittelusta.

Kohde: Linnunlaulun päiväkoti
Paalantie 1
07170 Pornainen

Tilaaja: Pornaisten kunta, tekninen toimi,
Kirkkotie 176, PL 21, 07171 Pornainen

Yhteyshenkilöt:
Mikko Autere, tekninen johtaja, 040 174 5007, mikko.autere@pornainen.fi

Lähtötilanne:
Pornaisten kunta hakee rakennesuunnittelijaa kohteen mukaiseen rakennushankkeeseen.
Tavoitteena on siirtää lasten hoito Linnunlaulun päiväkodin yhteyteen laajentamalla ny-
kyistä päiväkotia nykyisen 2008 valmistuneen päiväkodin yhteyteen. Samalla tulee selvit-
tää nykyisen päiväkodin tilojen ja laajennuksen yhteensovittaminen liitos- ja muutoskoh-
dissa. Hankkeen alustava aikataulu on liitteenä 1 ja tiedot suunnittelukohteesta liitteinä 2-.
Nykyinen rakennus on noin 1700 m2 ja laajennukseen/ uudisrakennukseen on tarkoitus
sijoittaa maksimissaan 4 hoidettavaa ryhmää. Lisätilan koko ja tarve selvitetään tilaohjel-
massa ja on noin 600m2. Liitteenä on jo rakennetun päiväkodin pääpiirustuksia sekä pää-
suunnittelijan laatima luonnos uudisrakennuksesta (uudisrakennusosan osat värillisenä).

Pyydämme tarjoustanne hankkeen rakennesuunnittelusta:
-tarvittavien lähtötietojen kerääminen (tilaaja avustaa lähtötietojen hankinnassa),
-Laajennuksen/ erillisrakennuksen ja piha-alueen rakennesuunnittelu ja mitoi-
tus/työpiirustukset sekä tarvittavat rakennedetaljit ja leikkaukset, vanhan ja uuden osan
liitoskohtien rakennesuunnittelu, vanhassa osassa inva-wc laajennuksen rakennesuunnitte-
lu sekä vanhan ja uuden osan rakenteiden liitoskohdat (vanhaa katto- ja seinärakennetta
joudutaan purkamaan).
-rakennetyöselitykset, turvallisuusasiakirjat sekä hankkeen kilpailuttamista varten tarvitta-
vat asiakirjat kuten urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet
sekä muut tarvittavat selvitykset
-pää- ja rakennussuunnittelijan avustaminen
-osallistuminen suunnittelijapalavereihin (arvio kattohintaan sisältyvänä 6 palaveria)
-hankkeen tarkemman kustannusarvion laadinta
-toimiminen hankkeen Rakennus- ja maankäyttölainsäädännön mukaisena päärakenne-
suunnittelijana koko hankkeen ajan
-kosteudenhallintaan liittyvien tehtävien hoitaminen, tarvittavien suunnitelmien hankinta
-rakennuslupaan liittyvien muiden selvitysten hankkiminen
-rakennuslupaan liittyvien rakennesuunnitelmien (lupapiste.fi) hyväksyttäminen ja siihen
liittyvät viranomaiskeskustelut ja –neuvottelut sekä muut rakennushankkeeseen liittyvät
tehtävät
-tarvittavien suunnitelmien ajantasapiirustusten ylläpito
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-pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden ohjeistaminen.
-muut tarvittavat kaaviot ja luettelot

Hinta:
Hinta tulee esittää kattohintana (alv. 0%) työlle edellä mainitut tehtävät huomioituna eri-
teltynä kohdan 1 ja 2 mukaan.

1) Rakennesuunnittelijan tehtävät ja tarvittavien suunnitelmien, detaljien ja
selvitysten laadinta, rakennesuunnitelmien hyväksyntään liittyvät työt,
pääsuunnittelijan avustaminen kustannusarvion laadinnassa.

2) Työpiirustusten, rakennusselitysten, kaavioiden ja muiden tarvittavien to-
teutukseen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten laadinta, hankinta-
asiakirjojen laadinta (urakkaohjelma, turvallisuussuunnitelma, muut tar-
vittavat kilpailutusasiakirjat).

Kattohinta ilmoitetaan erikseen kohtien 1 ja 2 osalta.
Tämän lisäksi ilmoitetaan yhteensä hinta (1+2), jota käytetään pisteytyk-
sessä vertailuarvona.

Lisäksi tulee olla SKOL –luokittelun mukainen lisä- ja muutostyöhinnasto mahdollisista
erikseen sovittavista töistä ja rakentamisen tai sen ohjauksen aikaisista töistä.

Kattohinnan tulee sisältää mahdolliset lähtötietojen keräämistä ja suunnittelua varten tarvittavat käynnit ja
matkakustannukset kohteeseen. Arvio tarvittavista käyntikerroista on kohta 1 osalta max. 3 ja kohta 2 max.3
Lisä- ja muutostyöhinnastossa tulee olla kokonaishinta noin 4 tunnin käyntikerralle kohteeseen matkakului-
neen.

Tarjouksessa tulee esittää vastuuhenkilöt ja SKOL vaativuustaso projektille sekä näiden henkilöiden
referenssit.

Suunnitteluaika:
Kohdan 1 osalta työn tulee olla valmis 8/2019  aikana. Pääsuunnittelijan ohjaus alkaa välit-
tömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen 4/2019.

Kohdan 2 osalta jatkotyöskentely edellyttää kohdan 1 toteutumista ja alustava aikataulu
on 10/2019. Tarkempi aikataulu sovitaan sopimuksessa.

Pisteytys:
Pisteytämme tarjoukset. Pisteytyksessä annetaan pisteitä seuraavista osa-alueista:

1) Pääsuunnittelijan ammattitaito ja kokemus vastaavista suunnittelutöistä 0-5 pistettä. (referenssiluettelo 5
kpl tai enemmän päiväkoti- tai koulurakennusten rakennesuunnittelukohteita, joissa suunnittelija on ollut
rakennesuunnittelijana: 5 pistettä, puuttuvien kohteiden määrä vähentää pisteitä). Lisäksi voidaan ilmoittaa
rakennesuunnitteluun osallistuvat muut henkilöt, joita ei pisteytetä (tarjouksen liitteeksi selvitykset).

2)Vähintään 10 vuotta suunnittelukokemusta (rakennesuunnittelijana toimimisesta) 5 pistettä (vähempi
suunnittelukokemus vähentää pisteitä 0,2 pistettä/ vuosi). Esitetään suunnittelijan cv, mistä selviävät suun-
nittelijan koulutus ja –kokemus sekä täydet kokemusvuodet).  Lisäksi voidaan ilmoittaa rakennesuunnitte-
luun osallistuvat muut henkilöt, joiden kokemusta ei pisteytetä (tarjouksen liitteeksi selvitykset).
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Annettu kattohinta 0-5 pistettä. Tasapisteissä alhaisempi kattohinta on ratkaiseva. (alin kattohinta
1+2 kohdassa).

Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen
mikko.autere@pornainen.fi. viimeistään 18.3.2019 kello 12 mennessä. Vastaukset esitet-
tyihin kysymyksiin julkaistaan https://pornainen.fi/kunta-hallinto/tarjouspyynnot/ sivustoil-
la viimeistään 19.3.2019 kello 16 mennessä.

Tilaaja tarkastaa, että tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa (tilaajavas-
tuu.fi -tiedot). Velvoitteiden täyttämättä jättäminen on hylkäyksen peruste. Tilaaja voi pyy-
tä tarjousajan päättymisen jälkeen lisäselvityksiä tähän liittyen tarjoajilta ennen hylkäämis-
tä.  Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset tai osa niistä, ilman taloudellisia korvaus-
velvollisuuksia tai valita toteutettavaksi vain osa tarjouksessa määritellyistä tehtävistä.

Tarjous on, tullakseen käsitellyksi, jätettävä sähköpostin välityksellä 22.3.2018
klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: kunta@pornainen.fi.

Paperisia tarjouksia ei käsitellä. Annetun tarjouksen tulee olla tarjoajaa sitova 2 kuukauden
ajan tarjousajan päättymisestä lukien.

Pornaisissa 12.3.2019.

Mikko Autere
tekninen johtaja
mikko.autere@pornainen.fi
puh 040 174 5007


