Liite 4.
VALINTAKRITEERIT
Vehmaan kunnan asettama raati tekee valinnasta ehdotuksen kunnanhallituksen päätettäväksi.
Lähiliikuntapaikkakokonaisuuden (osa-alue 1.) osalta tarjouskilpailu käydään käänteisenä
(ranskalainen urakka), joten hankkeen hinta ei ole ratkaiseva tekijä. Kokonaistaloudellisesti
edullisimman vaihtoehdon valitsee raati, joka pisteyttää jokaisen suunnitelman. Merkittävät tekijät
toimittajan valinnassa ovat seuraavat kriteerit:
1. Tarjouksen laajuus ja sisältö, raadin arvio paremmuusjärjestyksestä (paremmuusjärjestys, onko
sisältö tarpeeksi laaja kunnan tarpeisiin ja toiveisiin)
2. Toiminnallisuus/liikunnallisuus, miten valittu välineistö palvelee Vehmaan kunnan tarpeita,
kuntalaisia ja koululaisia eri ikäryhmissä, raadin arvio paremmuusjärjestyksestä.
(paremmuusjärjestys, soveltuvuus kaikkien käyttöön, huomioitujen ikäryhmien laajuus).
3. Soveltuvuus ympäristöön, ympäristöön istuvuus, värimaailman sopivuus Vehmaan uuden
hirsikoulun väritykseen ja tyyliin, raadin arvio paremmuusjärjestyksestä. (puhtaasti visuaalinen
mielipide, onko mietitty sopivuutta ympäristöön)
4. Suunnitelma työn etenemisestä, aikataulusuunnitelma. Tavoiteaikataulu: työ valmis 31.10.2019: 15
pistettä, työ valmis 30.11.2019: 10 pistettä, työ valmis 31.12.2019: 5 pistettä, myöhemmin 0
pistettä. (pystyykö toimittaja tarjoamaan tuotteet toivomassamme ajassa)
5. Valintaryhmän arvio tarjousten laadullisesta ja sisällöllisestä paremmuusjärjestyksestä
Tilaajan tarkoituksena on koota uuden hirsikoulun läheisyyteen monipuolisesti kuntalaisia ja koululaisia
palveleva liikunta- leikki- ja pelailupaikka. Toimittajan suunnitelmien tulee sopia visuaalisesti ilmeeltään
uuden koulun väritykseen ja miljööseen. Välineistön tarjoama monipuolisuus, liikunnallisuus ja
soveltuvuus eri ikäryhmille huomioidaan positiivisesti. Laitteiden tulee kannustaa lapsia eri ikäryhmistä
ja lähtötasoista liikkumaan ja leikkimään.
Tarjoajan tulee liittää jokaisesta luetteloidusta välineestä/laitteesta selvitys välineen/laitteen
ominaisuuksista sekä kuvat suunnitelmasta. Valitsijaraati tulee arvioimaan välineiden, laitteiden ja
alustojen sopivuutta ja monipuolisuutta. Arvioinnissa valitsijaraati tulee äänestämään parhaan
suunnitelman. Voittajasuunnitelma saa raadin äänestyksessä parhaat pisteet.

PISTETYSTAULUKKO
1.
2.
3.
4.
5.

Tarjouksen laajuus ja sisältö
Toiminnallisuus/liikunnallisuus
Soveltuvuus ympäristöön
Tavoiteaikataulu, työ valmis luovutettavaksi
Valintaryhmän arvio kokonaisuuden paremmuusjärjestyksestä

Arviointikriteerit Maksimipisteet
Tarjouksen
50
laajuus ja sisältö
Toiminnallisuus
50
/liikunnallisuus
Soveltuvuus
20
ympäristöön
Aikataulu
20
Valintaryhmän
50
kokonaisarvio
Yhteensä

40

30

20

Minimipisteet
10

40

30

20

10

15

10

5

0

15
40

10
30

5
20

0
10

Saadut tarjoukset pisteytetään ja yhteismäärältään eniten pisteitä saanut ja tarjouspyynnön muut
edellytykset täyttävä tarjous valitaan lähiliikuntapaikan rakentajaksi.

Osa-alueen 2. tarjouksessa huomioidaan vaatimukset täyttävä, halvin hinta.
•
•

Osa-alueen 2. tarjouksen maksimihinta pyydetyllä toimitussisällöllä on 42 000 euroa.
Vehmaan kunta ottaa vastaan tarviketoimituksen sisällön tarjouksen. Toimituksen tulee sisältää
yksityiskohtaiset ja selkeät, suomenkieliset asennusohjeet. Asennustyön kunta suorittaa itse.
• Kokonaishinta sisältöerittelyineen tulee ilmoittaa alv 0%.

