Kysymykset ja vastaukset koskien KMTK tietotuotteet ja -palvelut
kunnissa -selvitystyön tarjouspyyntöä
1. KYSYMYS
Pitääkö selvitettävien kuntien olla ns. varmistettuja tarjouspyyntövaiheessa? Eli onko heiltä saatava suostumus
tutkittavana olosta tarjousvaiheessa.
Vastaus:
Suostumusta ei tarvita tarjousvaiheessa, mutta tarjouksessa tulee mainita selvitetykseen sisältyvät kunnat. Jos
työn aikana käy ilmi, että jokin näistä kunnista ei ole käytettävissä, muutokset hyväksytetään tilaajalla.

2. KYSYMYS
Tarjouspyynnön kohta 4.2. Tuleeko tarjoajan osoittaa tarjouspyynnön osaamisvaatimusten täyttyminen myös
yritysreferensseillä?
Vastaus:
Oleellista on toimeksiantoon osallistuvien henkilöiden osaaminen ja työkokemus. Yritysreferenssit voi sisällyttää tarjoukseen, jos ne liittyvät nimettyjen henkilöiden työkokemukseen.

3. KYSYMYS
Miten tarjoajan työkokemus pisteytetään? Pisteytetäänkö kaikki nimetyt henkilöt?
Vastaus:
Tarjouksessa tulee nimetä selvityksen vastuullinen tekijä. Hänellä tulee olla ehdottomien vaatimusten osalta
kokemus tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön tuottamisesta. Kaikkien nimettyjen henkilöiden tulee täyttää
vaatimus soveltuvasta koulutuksesta.
Työkokemuksen osalta otetaan huomioon työhön nimettyjen henkilöiden yhteenlaskettu kokemus. Työskentely kunnassa ja työskentely kuntien kanssa yhteistyötä tehneessä yrityksessä on sinänsä samanarvoista. Pisteytyksessä otetaan huomioon työtehtävät, joissa on voinut kertyä laaja-alainen näkemys toiminnasta ja tarpeista
kunnan eri toimialoilla. Pisteytyksessä otetaan huomioon myös kokemus erilaisista kunnista.

4. KYSYMYS
Onko tarjouksessa esitettyä henkilömäärää rajattu (minimi tai maksimi)?
Vastaus:
Henkilömäärän tulee olla tarkoituksenmukainen työn laajuus huomioon ottaen. Työsuunnitelmasta tulee käydä
ilmi henkilöiden roolit ja tehtävät toimeksiannossa.

5. KYSYMYS
Tuleeko tarjoajan esittää muita tarjoajan kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja, kuten verotodistuksia tms.?
Vastaus:
Vero- ja muita todistuksia vaaditaan ainoastaan valittavalta toimittajalta eli niitä ei tarvitsee toimittaa tarjouksen mukana.
Jos valittava toimittaja on tilaajalle ennestään tunnettu, ei em. todistuksia tulla vaatimaan tilaajan nähtäväksi.
Jos tilaajalla ja valittavalla toimittajalla ei ole aiempaa yhteistyötä, neuvotellaan erikseen ennen sopimuksen
allekirjoittamista mahdollisten vaadittavien todistusten toimittamisesta tilaajalle.

6. KYSYMYS
Mikäli tarjoaja käyttää konsulttityön suorittamiseen tytäryhtiötään, tuleeko tästä ilmoittaa tarjouksessa erikseen?
Vastaus:
Tarjouksessa nimetyt tekijät voivat olla tarjoajan tytäryhtiöstä.

7. KYSYMYS
Onko kunnista tunnistettu valmiiksi eri toimintasektorit (erityisesti muut kuin paikkatieto/kaavoitus), joiden
tarpeet tulee kartoittaa, vai tuleeko tämän sisältyä selvitykseen?

Vastaus:
Tarjouksessa tulee ilmoittaa ne toimintasektorit, joihin selvitys eri kunnissa kohdistuu.

8. KYSYMYS
Tuleeko tarjouksessa jo eritellä, mitkä kunnat otettaisiin mukaan selvitykseen?
Ks. ensimmäinen vastaus.

9. KYSYMYS
Onko KMTK:n tietosisältö (kohdemalli) jo lyöty lukkoon siten että tarveselvityksessä voidaan keskittyä vain
tuotteisiin ja palveluihin? Jos ei, milloin se valmistuu?
Vastaus:
Kohdemalli on pääosin olemassa, mutta lähtökohta on, että selvitys voi tuoda esiin tarpeita, jotka voidaan ottaa vielä huomioon kohdemallityössä. Näin ollen kohdemallin valmistumisajankohta ei vaikuta selvitykseen.
Toimeksiannon alkukokouksessa annetaan toimittajalle tarvittavat taustatiedot KMTK:n suunnitellusta tietosisällöstä.

10. KYSYMYS
Saako selvityksen toteuttava taho käyttöönsä KMTK-Tieto-projektin aiempien haastattelukierrosten tulokset,
jotta vältytään päällekkäiseltä työltä?
KMTK-Tieto-projektin haastatteluissa ei ole tähän mennessä selvitetty kuntien tarpeita, joten päällekkäisen
työn vaaraa ei ole.

