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SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115)
projektissa edistetään Vetelin kunnan elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Tätä tavoitetta
edistetään mm. etsimällä uusi liiketoiminnan mahdollisuuksia Vetelin alueella lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Näitä liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan mm. erilaisilla selvityksillä.
Osa näistä selvitystöistä ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.
1. Hankinnan kohde ja dokumentointi
Pyydämme tarjousta asiantuntijapalveluista ” Selvitys potentiaalisista tuulivoima-alueista
Vetelin kunnan alueella”. Selvityksestä on laadittava raportti ja se on esiteltävä Vetelin
kunnan määrittämälle ryhmälle.
Ostettavan Palvelun /raportin tarkempi kuvaus:
Raporttiin on sisällytettävä seuraavat osa-alueet:
1. Alueellinen tuuliolosuhdekartoitus, sisältäen:
Kolmella tilaajan kanssa sovittavalla korkeudella tuulen nopeusja laatukartat (keskituulennopeuskartat, kartat turbulenssin
intensiteetistä kohdealueella, kartat tuuligradientista
kohdealueella)
2. Alueellinen ympäristöolosuhdekartoitus, sisältäen
Selvityksen tuulivoimaloiden rakentamisen esteistä ja muista
voimaloiden sijoittamiseen ja tuotanto-potentiaaliin
vaikuttavista tekijöistä.
3. Kuvaus kartoitukseen/selvityksen tekemiseen käytetyistä
tietolähteistä menetelmistä
4. Suositus jatkotoimenpiteistä (ja mahdollisista) tuulivoimaloiden
sijoituskohteista
Raportin laatimisessa on huomioitava Vetelin naapurikunnissa tehdyt kartoitukset ja
selvitykset sekä mahdollisesti kuntarajat ylittävät potentiaaliset tuulivoima alueet.
Tarjouksessa on mainittava, mikäli palveluntarjoaja edellyttää palvelun tilaajan toimittavan
tausta- ja ennakkomateriaalia sekä mitä materiaali on ja missä muodossa se on toimitettava.
Tarjouksessa on kuvattava raportin muoto ja raportointi tapa.
Selvityksessä on mainittava selvityksen toteutusaika sekä raportin valmistumispäivä.
Selvitys on tehtävä suomen kielellä.
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2. Tarjouksessa esitettävät tiedot
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot.
a) Tarjoavan yrityksen esittely
b) Selvitykset:
-

Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys

-

Osaaminen ja referenssit

-

Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja selvitystöistä

-

Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta
(4)

c) Arvio työmäärästä ja toteutusaikataulu
d) Tarjouksen kokonaishinta ja siihen vaikuttavat tekijät yksilöitynä:
-

työn arvioitu kokonaishinta

-

tuntihinta

-

matka-, majoitus- yms. kustannukset

-

muut mahdolliset kustannukset

-

maksuehto

Hankinnan kokonaiskustannusten katto on 10 000 euroa.
Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU
-projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin
matkoihin liittyvät dokumentit.
3. Aikataulu
Asiantuntijatyö aloitetaan InnoKas –projektin ja Vetelin kunnan kanssa erikseen sovittavan
aikataulun mukaisesti.
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4. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on tehty HILMAan. Lisäksi ilmoitus
tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle sähköpostilla sekä julkaistu
www.kase.fi -portaalissa.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on
kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

5. Valinta
Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti
edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta
ei käsitellä eikä hyväksytä.
Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja
selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta
jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:
1. Hinta, painoarvo 30 % (maksimipisteet 6)
2. Osaaminen ja referenssit kohdassa 4 esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 25 %
(maksimipisteet 5)
3. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja selvityksistä, painoarvo 25 %
(maksimipisteet 5)
4. Toimitusvarmuus ja toteutusaikataulu, painoarvo 20 % (maksimipisteet 4)
Kokonaispistemäärä on enintään 20 pistettä.
Kaustisen seutukunta ja InnoKas -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
mitään jätetyistä tarjouksista. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen antaneella taholla ei
puolestaan ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.
Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen maanantaihin 21.10.2013 klo 15.00 mennessä
kirjallisesti osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI

InnoKas S12115
tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen: maarit.tenkula@kase.fi

Kuoreen merkintä tai sähköpostiviestin otsikkoon teksti:
”TUULIVOIMA VETELI”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on
allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen
antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 30.11.2013 saakka.
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet:




ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi)
verovelkatodistus
selvitys allekirjoitusoikeudesta

Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli.

Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse maarit.tenkula@kase.fi
Vetelissä 23.9.2013

KAUSTISEN SEUTUKUNTA
InnoKas- projekti S12115

Maarit Tenkula
projektipäällikkö

InnoKas S12115

