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Kysymyksiä ja vastauksia Biokaasuesiselvityshankkeen tarjouspyyntöön.
Tarjouspyynnöstä tulleita kysymyksiä ja niiden vastaukset. Vastaukset ovat myös luettavissa osoitteessa
http://www.kase.fi/seutukunta/index.php?sivu=tarjouspyynnot

1) Tarjouspyyntö pitää ilmeisesti toimittaa perjantaihin 25.3.2011, ei keskiviikkoon, mennessä?
Tarjouspyynnön jättämisaika on perjantai 25.3.2011 klo 14.30. Eli päivämäärä on ratkaiseva ja liitetiedostona olevassa tarjouspyynnössä esiintyvä sana keskiviikko tässä tapauksessa virheellinen.
2) Onko sähköpostiosoite jaanaoja@kase.fi vai jaanaoj@kase.fi ?
Oikea sähköpostiosoite on jaanaoj@kase.fi. Eli HILMA -palvelun hankintailmoituksessa oleva sähköpostiosoite on oikein ja liitetiedostona olevassa tarjouspyynnössä osoite on väärä.
3) Tarjouksen voi toimittaa sähköpostilla, joten skannattu allekirjoitus ilmeisesti kelpaa?
Skannattu allekirjoitus hyväksytään.
4) Aie- tai esisopimusten valmistelu ilmoitetaan "Mahdollisten aie- ja esisopimusten valmistelu...". Onko tämä tulkittavissa niin, että toimeksianto voi olla hyväksytysti suoritettu ilman
aie- tai esisopimuksia? Oletamme tarjouspyynnön tekstin tarkoittavan sopimuspohjan tekemistä.
Edellytämme aiesopimuspohjan tekemistä, mutta myös näyttöä siitä, että joidenkin kartoitettujen
organisaatioiden kanssa on käyty keskustelua aie-/esisopimuksista. Ymmärrettävää on, että selvityksen tiukka aikataulu ja itse biokaasulaitoshankkeen toteutusaikataulun avoimuus hankaloittaa
tällaisten sopimusten konkreettista laatimista ja tämän vuoksi tarjouspyynnössä on käytetty ilmaisua ”mahdollisten”.
5) Vaikuttavatko tuntihinta ja matka-, majoitus- ja muut kustannukset pisteytykseen?
Kyseiset hinnat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin ja -hintaan ja luonnollisesti tätä kautta pisteytykseen hinnan osalta. Erillistä pisteytystä ko. kustannusten osalta ei ole, vaan hintavertailu tehdään
kokonaishinnan perusteella. Kyseiset kustannukset tulee kuitenkin esittää ja eritellä tarjouksessa.
6) Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa sopimusehdoista. Voidaanko noudattaa KSE
1995:den ehtoja?
Sopimuksessa voidaan noudattaa KSE 1995:den ehtoja, kuitenkin niin, että rahoittajan (Pirityiset
ry:n ja ELY-keskuksen) vaatimat erityisehdot täyttyvät ja mainitun rahoittajan vaatimat dokumentit
toimitetaan tilaajalle sovitusti. Asiantuntijatyöstä siis tehdään myös nämä edellä mainitut seikat
huomioon ottava erillinen hankintasopimus.
7) Kuka teillä on valmistellut hanketta ts. oletteko käyttäneet siihen konsulttia?
Hanketta on valmisteltu seutukunnan toimesta omana työnä eli KASE Yrityskehitys -projektin projektipäällikkö Jarmo Finnilä on kantanut päävastuun hankkeen valmistelusta. Hankkeen valmisteluvaiheessa on myös kuultu kaivosyhtiön mielipidettä hankkeen toteutuksesta. Ulkopuolista konsulttia
ei hankkeen valmisteluun ole käytetty.
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8) Onko teillä jo olemassa jonkinlaisia listauksia alueen toimijoista, jotka tuottavat biohajoavaa jätettä tai muuta lähtötietoa?
Kaustisen seutukunnan kautta on saatavissa listoja esimerkiksi maatalouden biohajoavaa jätettä
tuottavista yksiköistä seutukunnassa, mutta kattavaa tai täydellistä luetteloa biohajoavan jätteen
”tuottajista” ei seutukunnalla ole käytössään. Muuta varsin yleisellä tasolla olevaa lähtötietoa alueen biohajoavasta jätteestä löytyy Kaustisen biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=36891. Eli mitään tarkkaa lähtötietoaineistoa ei ole olemassa.

9) Järjestetäänkö projektipalaverit Kaustisella vai Lestijärvellä?

Projektipalaverit järjestetään pääsääntöisesti Kaustisella ja vain poikkeustapauksessa jossakin
muussa Kaustisen seutukunnan kunnassa.

10) Milloin teette hankintapäätöksen?
Viikolla 13 tai 14.
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