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Kirjolan kouluhanke 2020 pääsuunnittelu
KirjStmk 05.02.2019 §23
Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti

heikki.maattanen@parikkala.fi
Pääsuunnittelu kilpailutettiin julkisten hankintojen periaatteiden mukaisesti. Kilpailutuksen perustana oli hyväksytty hankesuunnitelma. Tarjouspyyntö julkaistiin
27.12.2018 ja tarjousten jättöaika päättyi 24.1.2019. Tarjouksia saatiin viideltä arkkitehtitoimistolta. Pääsuunnittelun kustannukset menevät noin 100 000€ tasolle, joten
hallinnollisen päätöksen suunnittelijavalinnasta tekee kunnanhallitus.
Tiedoksi: Tarjouspyyntökirje ja tarjousten avauspöytäkirja.
Tarjouksista on tehty selkoa ja taustojen tunnustelua pisteytystä varten on aloitettu
yhteistyössä sivistystoimen ja teknisten henkilöiden kanssa.
Tiedoksi: Alustava selonteko tarjouksista.
Toimikunta käsittelee pääsuunnittelijan valintaa ja antaa evästystä valintakäsittelyyn.
PÄÄTÖS: Toimikunta keskusteli asiasta tarjouksien alustavan vertailun perusteella
laajasti. Toimikunta päätti, että tarjouksien taustaselvittelyä jatketaan täsmällisemmän esityksen saamiseksi. Viranhaltijat selvittelevät tarjoajien referenssejä edelleen.
Täsmennetty esitys käsitellään sähköpostikokouksessa 6-7.2.2019. Tavoitteena on
saada esitys kunnanhallituksen käsiteltäväksi 12.2.2019 kokoukseen.
KirjStmk 06.02.2019 §26
Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti

heikki.maattanen@parikkala.fi
Toimikunnan kokouksessa 5.2.2019 päätettiin että tarjouksien referenssejä selvitetään tarkemmin ja selvittelyn perusteella laaditaan täsmennetty tarjouksien vertailu ja
yhteenveto. Tarjouksien taustoja selvitettiin edelleen ja yhteenvetoa täydennettiin.
Tiedoksi: Suunnittelijavalinnan perusteet ja tarjousvertailu.
Suunnittelijavalinnan perusteiden yhteenvetona on todettu, että hankkeen suunnittelijaksi esitetään tarjouksien hinta sekä referenssi- ja palauteperusteinen pisteytys
huomioiden kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella Rakennuskonsultointi KSuunnittelu Oy.
PÄÄTÖS: Toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että edellä todettujen selvityksien
perusteella Kirjolan kouluhankkeen pääsuunnittelijaksi valitaan Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy.
Sähköpostikokouksen kuittausaika alkaa 6.2.2019 klo 16.00 ja päättyy 7.2.2019 klo
10.00. Määräajan jälkeen pöytäkirjaan merkitään tulos.
Määräaikana kaikki toimikunnan jäsenet vastasivat hyväksyvästi ja puheenjohtaja
vahvisti toimikunnan esityksen edellä päätöskohdassa mainitun mukaisesti.
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