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2.

ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT
Tilaaja:
Suomen Meripelastusseura ry. (jäljempänä SMPS)
Kalliolinnantie 4
FI-00140 Helsinki
Y-tunnus 0202217-4
http://www.meripelastus.fi
Yhteyshenkilö
Lasse Kämäräinen
puh. 040 5031110
s-posti lasse.kamarainen@meripelastus.fi
SMPS toimii hankkeessa kilpailutuksen ja hankkeen toteuttajana sekä
veneiden tilaajana.
Ehdokas
Hankintailmoituksen perusteella osallistumishakemuksen jättänyt veneen valmistaja tai muu tarjouskilpailun ehdot täyttävä toimittaja.
Tarjoaja
Osallistumishakemusten perusteella valittu veneen valmistaja tai toimittaja, jolle lähetetään alustava tarjouspyyntö. Tarjoajia ovat myös
ne, jotka alustavan tarjouskilpailun perusteella valitaan jatkoon ja
osallistuvat tarjouskilpailun neuvotteluihin sekä voivat jättää lopullisen
tarjouksen.
Toimittaja
Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja.

Hankintasopimus tulee sisältämään yhden ns. sarjan 1. veneen sekä optioveneiden tilausmahdollisuuden Tilaaja tilaa optioveneet erikseen vahvistettujen ja sopimuskauden
aikana vahvistettavien hankintasuunnitelmiensa ja hankintapäätöstensä mukaisesti.
3.

HANKINNAN KOHDE

3.1. Hankinnan tausta ja tarkoitus
Hankinta pitää sisällään SMPS:n alusluokkamäärittelyjen mukaisen PV2-luokan veneen
suunnittelun ja toteuttamisen.
Hankinnan tarkoitus on aikaansaada SMPS:n hankintasuunnitelmassa jo olevat ja hankintasopimusjakson aikana hankintasuunnitelmaan päivittyvät PV2-luokan veneet.
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3.2. Hankinnan kohde
Hankinta koskee PV2-luokan venettä. Kyseessä on n. 8 m keskihytillinen joko yhdellä tai
kahdella perämoottorilla tai yhdellä vesijettipropulsiolla varustettu vene. Rakennusmateriaali on rungon ja kansirakenteiden osalta joko alumiini, lujitemuovi tai komposiitti.
Tilaaja varaa mahdollisuuden tilata myös erikseen perämoottori- sekä vesijettipropulsiolla
varustetut veneet.
Veneen tarkemmat tekniset vaatimukset sekä suorituskykyvaatimukset on esitetty hankintailmoituksen liitteenä olevassa suorituskykyvaatimusmäärittelyssä.
3.3. Hankinnan laajuus
Hankintasopimus tulee sisältämään yhden PV2-luokan veneen tilauksen, sekä optiona
myöhemmin tilattavien optioveneiden tilauksen. Mikäli tilaaja päätyy tilaamaan sekä perämoottori- että vesijettipropulsiolla varustettuja veneitä, voi hankintasopimus pitää sisällään molemmat venetyypit ja niiden toteutuksen sekä optiot molemmille venetyypeille.
Mikäli tarjouskilpailun lopputulos sitä edellyttää, varaa tilaaja oikeuden tehdä propulsioratkaisuista kaksi eri hankintasopimusta eri toimittajien kanssa.
SMPS:n vuosille 2015-2020 vahvistetussa hankintasuunnitelmassa on päätetty kahdentoista (12) veneen hankinnasta, jotka voidaan hankkia optioveneinä tehtävän hankintasopimuksen nojalla. Hankintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain huomioiden tilaajan tarpeet sekä hankintojen rahoituksen toteutuminen.
Optioveneiden tilauksesta tilaaja päättää erikseen erillisellä päätöksellä ja optiotilauksilla.
Optioveneiden tilauksesta sovitaan hankintasopimukseen kirjattavalla tavalla ja aikataululla erikseen siten, että toimittajan resurssivaraukset ja toteuttamismahdollisuudet voidaan riittävästi huomioida (detaljit käsitellään hankintaneuvotteluissa).
3.4. Suunniteltu sopimuskausi
Hankintasopimus on voimassa määräaikaisena viisi (5) vuotta. Hankintasopimus tulee
voimaan ja sopimuskausi alkaa allekirjoitushetkellä.
4.

HANKINTAMENETTELY

4.1. Hankintamenettely
Hankinnassa sovelletaan kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hankinnan arvo ylittää EUkynnysarvon optioveneiden arvo huomioiden.
Hankintamenettely on valittu sillä perusteella, että tilaaja ei etukäteen lyö lukkoon hankinnan kaupallisia ehtoja eikä määritä tarkkoja teknisiä toteutustapoja, koska parhaimpaan lopputulokseen halutaan päästä yhteistyössä valittavien tarjoajien kanssa. Erityisesti menettelyllä toivotaan saavan tarjoajilta uusia ja innovatiivisia ratkaisuja veneiden
teknisiksi ratkaisuiksi sekä toteutuksen järkevän kustannustason aikaansaamiseksi, joita
tilaaja ei osaa välttämättä etukäteen ottaa huomioon. Menettelyllä varmistetaan myös se,
että tarjoajat ovat ymmärtäneet oikein tilaajan tarpeet ja hankinnan kohteen käyttötarkoituksen.
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4.2. Hankinnan toteutus
Toimittajat, jotka täyttävät ehdokkaalle asetetut vaatimukset ja joilla on tämän hankekuvauksen sekä hankintailmoitusaineistossa olevan teknisen suorituskykyvaatimusmäärittelyn mukainen tuote tarjottavana, voivat jättää osallistumishakemuksen.
Hankintakilpailuun voi osallistua, vaikka ehdokkaalla on tarjottavana vain toinen esitetyistä propulsioratkaisuista. Tilaaja tulee valitsemaan jatkoon ehdokkaita, joilla on tarjota
molemmat vaihtoehdot ja/ tai valitsee jatkoon ehdokkaita siten, että molemmat vaihtoehdot ovat myöhemmin valittavissa.
Osallistumishakemuksen jättäneistä ja ehdokkaalle asetetut vaatimukset täyttävistä toimittajista valitaan viisi (5) tarjoajaa, joille tilaaja antaa alustavan tarjouspyynnön. Valitut
tarjoajat antavat alustavan tarjouksen tai useampia vaihtoehtotarjouksia tuotteista, jotka
täyttävät teknisen suorituskykymäärittelyn mukaiset vaatimukset.
Näiden alustavien tarjousten perusteella tilaaja valitsee jatkoon kolmesta neljään (3-4)
tarjoajaa, joiden kanssa hankintamenettelyä jatketaan neuvotteluilla.
Neuvottelujen perusteella tilaaja päättää hankinnan kohteen lopullisesta määrittämisestä
sekä hankinnan sopimusehdoista ja laatii neuvotteluiden päätyttyä lopullisen tarjouspyyntöaineiston. Neuvottelujen perusteella tarjouspyynnöt voivat poiketa toisistaan yksityiskohdiltaan, mikäli alustavissa tarjouksissa sekä neuvotteluissa tarjoajat ovat esittäneet
toisistaan poikkeavia tilaajan hyväksymiä ratkaisuja. Neuvotteluihin valitut kolmesta neljään (3-4) toimittajaa voivat jättää tarjouksen näiden tarjouspyyntöjen perusteella. Kilpailun voittanut tarjoaja valitaan toimittajaksi.
4.3. Tarjoajien valinta
Osallistumishakemus tulee jättää käyttäen hankinta-asiakirjoissa olevaa osallistumislomaketta.
Määrämuotoisen osallistumishakemuksen jättäneistä ja soveltuvuusvaatimukset täyttävistä ehdokkaista valitaan viisi (5) tarjoajaa jatkoon seuraavilla perusteilla:
1. Ehdokkaiden toimittamat referenssit valmistetuista ao. hankintaa vastaavista
hankkeista (huomioiden mahdollinen merkittävä alihankinta). Vertailussa arvioidaan esitettyjen referenssien vastaavuutta hankinnan mukaiseen toteutukseen.
2. Ehdokkaiden voimassaolevat laatusertifioinnit (ensisijaisena ISO 9001 tai muu ehdokkaan täysin vastaavaksi osoittama laatujärjestelmä, toissijaisena muut alalle
soveltuvat laatusertifioinnit).
3. Ehdokkaiden voimassaolevat ympäristösertifioinnit (ISO 14001 tai muu ehdokkaan
täysin vastaavaksi osoittama ympäristöjärjestelmä, on/ ei ole).
Arviointiperusteet ovat ilmoitettu tärkeysjärjestyksessä.
Vertailussa huomioidaan lisäksi se, että veneiden molemmat esitetyt propulsioratkaisuvaihtoehdot ovat valittavissa hankinnan jatkomenettelyissä.
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4.4. Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet
Alustavan sekä lopullisen tarjouspyynnön mukaisten tarjousten valinta- ja vertailuperusteina käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjousvertailun pisteytys tapahtuu
alustavasti seuraavin perustein:
1. Kokonaishinta tarjouspyynnössä määritetystä venesarjasta sisältäen tilaajille
suunnittelun ohjauksesta, valvonnasta ja vastaanotosta aiheutuneet kustannukset
2. Tarjoajan esittämän veneen ja sen rungon soveltuvuus tilaajan tarpeisiin. Arvioinnissa arvostellaan toteutetuista veneistä ja niiden rungoista joko tarjousmateriaalin tai muun yleisesti saatavan aineiston perusteella ilmoitettuja suorituskykyjä sekä referensseinä olevien veneiden käyttäjiltä saatuja kokemuksia.
3. Tarjoajan esittämän veneen toiminnallisuus tarjouksen mukana toimitettavan
yleispiirustuksen (GA) mukaisesti arvioituna. Arvioinnissa arvostellaan veneen
kansi- ja ohjaamoratkaisujen toimivuutta tilojen ja toteutusratkaisujen osalta tilaajan suorittamissa meripelastus- ja avustustehtävissä.
4. Tarjoajan esittämien suorituskykyarvioiden vertailu. Vertailussa arvostetaan
alustavan tarjouspyynnön osalta teknisen suorituskykymäärittelyn ja lopullisen
tarjouspyynnön osalta teknisessä erittelyssä ilmoitettujen minimivaatimuksien
ylitystä/ toleranssia (huom. ilmoitetut arviot liitetään sopimustavoitteiksi, tarjouspyynnön minimivaatimukset on kuitenkin täytettävä, tilaaja käyttää arvioinnissa harkintaa ilmoitettujen suorituskykyjen realistisuudesta).
Tärkeysjärjestyksessä ilmoitettuihin vertailuperusteisiin voidaan tehdä pieniä muutoksia
tarjouspyynnöissä. Myös lopulliset painoarvot ilmoitetaan tarjouspyynnöissä.
Tarjoajan jättäessä vaihtoehtoisia tarjouksia erilaisin teknisin ratkaisuin toteutetuista veneistä, vertailussa kukin vaihtoehto vertaillaan erikseen omana tarjouksena.
5.

HANKINNAN TOTEUTUKSEN TARKEMPI KUVAUS JA TAVOITEAIKATAULU
Ohessa on kuvattu tarkemmin hankintamenettelyn ja hankinnan toteutus sekä aikataulutus.
Liitteenä on suunniteltu hankinnan toteutusaikataulu (liite 1). Tilaaja varaa oikeuden
muuttaa tarvittaessa suunniteltua aikataulua.

5.1. Tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn
Hankintailmoitus lähetetään HILMA-kanavassa julkaistavaksi 10.9.2015, jonka jälkeen
SMPS vastaanottaa osallistumishakemuksia. Viimeinen osallistumishakemuksen jättöaika on 12.10.2015 klo 12:00 mennessä.
Osallistumishakemukset toimitetaan osoitteella:
Suomen Meripelastusseura
Lasse Kämäräinen
Kalliolinnantie 4
FI-00140 HELSINKI
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Osallistumishakemus jätetään suljetussa kirjekuoressa ja kuoren päälle lisätään maininta ”OSALLISTUMISHAKEMUS, MPA-2015 PV2 ja Yrityksenne nimi”.
Tilaaja käsittelee toimitetut osallistumishakemukset. Mikäli hakemuksia tulee enemmän
kuin viideltä (5) ehdokkaalta, tilaaja pisteyttää hakemukset kohdan 4.3 mukaisesti.
Ehdokkaalle asetetut vaatimukset on esitetty osallistumishakemuslomakkeessa.
Huomioitavaa on, että hankintayksikkö on velvollinen poissulkemaan kaikki ei-kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat sekä ohjeiden vastaisesti tai puutteellisena lähetetyt osallistumishakemukset.
5.2. Alustava tarjouspyyntö
Valituille viidelle (5) tarjoajalle SMPS lähettää tarjouspyynnön alustavan tarjouksen tekemiseksi. Tarjouspyynnöt lähetetään tarjoajille sähköisesti.
Alustavien tarjousten perusteella tilaaja valitsee tarjoajista kolmesta neljään (3-4) tarjoajaa, joiden kanssa tilaaja jatkaa hankintamenettelyä neuvotteluin.
Alustavat tarjoukset tehdään hankintailmoituksen liitteenä olevan teknisen suorituskykymäärittelyn pohjalta.
Jo alustavassa tarjouksessa toimittajan on syytä nostaa esille niitä teknisiä tai kaupallisia
ehdotuksia, jolla uskoo kilpailuasetelmiaan parantavan (vrt. kohta 4.1).
Mikäli ehdokas liittää osallistumisilmoitukseensa sellaisia dokumentteja, jotka ehdokas
haluaa määritettävän liike- ja ammattisalaisuuteen vedoten luottamuksellisiksi, on ne esitettävä erillisillä liitteillä, jotka merkitään selvästi ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tilaaja hyväksyy kuitenkin tällaisiksi luottamuksellisiksi asioiksi vain seikkoja, jotka ovat luokiteltavissa liikesalaisuuksiksi. Tarjottavasta veneestä esitettävät yleispiirustukset (GA) eivät
voi olla luottamuksellisia dokumentteja.
5.3. Tarjousaika alustavalle tarjoukselle
Tarjousaika alustavalle tarjoukselle on kaksi (2) viikkoa tarjouspyynnön lähettämisestä.
Lyhyt tarjousaika on syytä huomioida jo ehdokasaikana ja valmistautua etukäteen alustavan tarjouksen jättämiseen.
Tarjous jätetään viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna viimeisenä jättöajankohtana
tarjouspyynnössä ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.
5.4. Neuvottelukutsu
Tilaaja pyrkii käsittelemään alustavat tarjoukset mahdollisimman pikaisesti ja kutsumaan
neuvotteluihin valittavat tarjoajat viikon sisällä alustavien tarjousten jättöajan päättymisen
jälkeen. Neuvottelukutsu lähetetään yhtäaikaisesti sähköisesti kutsuttaville tarjoajille.
Niille osallistumisilmoituksen lähettäneille ehdokkaille sekä niille tarjoajille, joita ei valita
neuvotteluihin, lähetetään sähköisesti erillinen ilmoitus valintaperusteluineen ja hakemusosoitus. Valitusaika 14 pv alkaa ilmoituksen lähettämisestä.
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5.5. Neuvottelut tarjoajien kanssa
Valittujen tarjoajien kanssa käydään vähintään yksi neuvottelu kunkin kanssa. Tarvittaessa neuvotteluita voidaan järjestää useampia, mikäli neuvotteluissa jää tarjoajalle tai
tilaajille selvitettäviä asioita. Jatkoneuvotteluja voidaan käydä myös puhelimitse ja sähköpostilla tarjoajien tasavertainen kohtelu huomioiden.
Neuvotteluissa voidaan neuvotella tarjouspyynnön hankinta- ja sopimusehdoista, maksuehdoista, toimitusajoista ja muista ehdoista sekä erityisesti myös tarjottavan veneen
toteutuksesta ja teknisistä yksityiskohdista. Tilaajan intressi on saada tarjoajilta sellaisia
uusia ideoita, joita tilaaja ei ole osanneet ennalta arvioida onnistuneen lopputuotteen aikaansaamiseksi tilaajan käyttötarkoituksiin. Tilaajan intressi on myös käydä neuvotteluja
teknisistä yksityiskohdista sen valossa, ettei lopulliseen tarjouspyyntöön laadita perusteettomasti sellaisia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia toteutusratkaisuja, jotka voitaisiin edullisemminkin toimivasti toteuttaa. Yhteinen intressi on, että neuvotteluissa myös
tarjoaja varmasti ymmärtää tilaajan tarpeet ja ajatukset tarjottavasta veneestä.
Neuvotteluille varataan noin kaksi (2) viikkoa neuvottelukutsun lähettämisestä. Ajankohdat sovitaan kunkin valittavan tarjoajan kanssa erikseen.
Neuvottelukieli on suomi tai tarvittaessa englanti.
Neuvottelut käydään luottamuksellisesti ja tilaaja ei anna toisille mukana oleville tarjoajille
tiedoksi neuvotteluissa käytyjä keskusteluja tai ideoita. Tarjoajien tasavertaisen kohtelun
takaamiseksi tarjouksen tekemisen kannalta esille tulleet olennaiset tiedot annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille.
SMPS laatii kustakin neuvottelusta muistion, joka jaetaan myös neuvotteluun osallistuneelle tarjoajalle. Neuvottelussa keskustellut asiat ja muistioon kirjatut toteamukset eivät
sido tilaajaa lopullisen tarjouspyynnön tekemisessä.
Neuvottelujen päätyttyä tilaaja laatii neuvotteluiden pohjalta lopullisen tarjouspyynnön
sekä veneen teknisen erittelyn. Tilaaja päättää oman harkintansa mukaisesti, mitkä tarjoajien esittämät ehdotukset ja ratkaisut huomioidaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Huomioitavaa on, että mikäli tarjoajat ovat alustavassa tarjouksissaan tai neuvotteluissa
ottaneet esille sellaisia merkittäviä tekijöitä, jotka tilaaja katsovat toteuttamiskelpoisiksi
ideoiksi, voivat tarjouspyynnöt näiltä osin erota toisistaan tarjoajien välillä.
5.6. Lopullinen tarjouspyyntö
Tilaaja pyrkii laatimaan lopulliset tarjouspyyntömateriaalit n. kahden (2) viikon sisällä neuvottelujen päättymisestä.
Tarjouspyyntömateriaali laaditaan suomen kielellä. Mikäli neuvotteluissa on mukana ulkomaisia tarjoajia, laaditaan tarjouspyyntömateriaali myös heidän osaltaan englannin kielellä.
Tarjouspyynnöt toimitetaan yhtäaikaisesti kaikille neuvotteluissa mukana olleille tarjoajille. Tarjouspyynnöt toimitetaan tarjoajille sähköisesti.
Tilaaja määrittää eri propulsioratkaisuvaihtoehtoihin liittyvät valintaperusteet tarkemmin
lopullisessa tarjouspyynnössä.
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5.7. Tarjousaika lopulliselle tarjoukselle
Tarjousaika lopulliselle tarjoukselle on kaksi (2) viikkoa tarjouspyynnön lähettämisestä.
Tarjous jätetään viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna viimeisenä jättöajankohtana
tarjouspyynnössä ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.
5.8. Hankintapäätös
Tilaaja käsittelee saadut tarjoukset ja laatii tarjouksista tarjousvertailun. Tarjousvertailun
pisteytyksen mukaisesti valitaan kilpailun voittanut toimittaja, jonka kanssa sopimus laaditaan. Hankintasopimus syntyy vasta erillisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Huomioitavaa on, että mikäli tilaaja päättää hankkia veneitä molemmilla propulsiovaihtoehdoilla ja hankintasopimusta ei voida saatujen tarjousten perustella tehdä molemmista
ratkaisuista yhden toimittajan kanssa, voi hankintapäätös sisältää sopimuksen teon kahden eri toimittajan kanssa.
SMPS lähettää valitulle toimittajalle sekä muille tarjoajille hankintapäätöksen kirjallisena
sähköisesti. Hankintapäätös sisältää tiedot perusteluista, joilla tarjousvertailu on tehty
sekä hakemusosoituksen.
Valitusaika 14 pv alkaa hankintapäätöksen tiedoksisaannista.
5.9. Hankintasopimuksen allekirjoitus
Tilaaja laatii tarjouspyynnön ja valitun toimittajan tarjouksen pohjalta hankintasopimuksen. Hankintasopimus laaditaan ja allekirjoitetaan vain suomen kielellä.
Mikäli valittava toimittaja on ulkomainen toimija, on sopimuksen käännöstyö toimittajan
omalla vastuulla.
Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta 21 päivän (lakisääteinen odotusaika) kuluttua hankintapäätöksen julkaisemisesta.
5.10. Hankintasopimuskauden aloitus
Sopimuskausi käynnistyy hankintasopimuksen allekirjoituksesta.
5.11. Ensimmäisen veneen tilaus
Hankintasopimuksen yhteydessä SMPS tilaa yhden, ns. sarjan ensimmäisen veneen.
Vene valmistetaan hankintasopimuksen mukaisesti ja sopimuksessa kirjatun aikataulun
mukaisesti (tavoiteaikataulu, liite 1).
Mikäli tilaaja on päätynyt tekemään hankintasopimuksen molemmista propulsioratkaisuista, sisältää hankintasopimus ns. sarjan ensimmäisen veneen tilauksen molemmista
propulsiovaihtoehdoista siinäkin tapauksessa, että yksi toimittaja on valittu toimittamaan
molemmat vaihtoehdot.
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Vene valmistetaan laadittavan hankintasopimuksen mukaisessa aikataulussa täysin valmiiksi asti rakennettuna ja vastaanottokuntoon toteutettuna. Ennen veneen vastaanottoa
tilaaja suorittaa veneelle oman koeajo- ja testausohjelmansa laadittavassa sopimuksessa
määriteltävällä tavalla ja aikataululla.
Em. koeajovaiheen jälkeen 1. veneeseen korjataan kaikki mahdollisesti todetut hankintasopimuksen vastaiset virheet ja puutteet sekä mikäli tarvetta on, toteutetaan myös lisäja muutostöinä tilaajan toteutettavaksi katsomat tarvittavat muutokset. Vasta tämän jälkeen vene vastaanotetaan ja siirtyy SMPS:n omistukseen.
Mikäli todetaan, ettei vene täytä kaikkia sille asetettuja sopimusvaatimuksia, eikä toimittaja kykene venettä laadittavassa hankintasopimuksessa määritetyssä ajassa sopimuksen mukaiseen kuntoon saattamaan, hankintasopimus puretaan ja hankinta keskeytetään.
5.12. Optioveneiden tilaus
Mikäli ns. ensimmäinen vene täyttää kaikki sopimustavoitteet ja myös muut tilaajan hankinalle asettamat tavoitteet, tilaaja tilaa erillisellä päätöksellä optiotilauksina seuraavia sopimuskauden aikana tilattavia veneitä.
Ensimmäisen veneen vastaanoton jälkeen SMPS:n on tarkoitus tilata hankintasuunnitelmassaan ao. ajankohtana vahvistetut optioveneet, joiden toteutusaikataulu sovitaan jo
hankintasopimuksessa.
SMPS tilaa oman hankintasuunnitelmiensa mukaisesti lisäoptioveneitä sopimuskauden
aikana siten, mitä vuosittain tarkastettavat uudisalushankintasuunnitelmien päivitykset
edellyttävät. Tarkemmat menettelyt ja tilausten aikataulutus kirjataan hankintasopimukseen.
5.13. Hankintasopimuskauden päättyminen
Hankintasopimuskausi päättyy hankintasopimuksessa kirjattuna ajankohtana.
Tilaaja suorittaa kaikki tähän hankintaan liittyvät optiovenetilauksensa sopimuskauden
aikana hankintasopimukseen kirjattavien toimintamallien mukaisesti.
Viimeisten optioveneiden valmistuminen voi päättyä ja vastaanotto tapahtua myös sopimuskauden päättymisen jälkeen.
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Tunnus

ID

1

1

2

2

3

TehtävätilaTehtävän nimi

Kesto

Aloitus

197 päivää

ma 3.8.2015 ti 3.5.2016

Hankintailmoitusmateriaali, vaihe 1

15 päivää

ma 3.8.2015 pe 21.8.2015 2

3

Aineiston hyväksyntä ATK, vaihe 1

5 päivää

ma 24.8.2015pe 28.8.2015

4

4

Aineiston kääntäminen EN, vaihe 1

5 päivää

ma 31.8.2015pe 4.9.2015

5

5

Hankintailmoitus

2 päivää

ti 8.9.2015

6

6

Osallistumisilmoitusten jättöaika (30 pv.)

23 päivää

to 10.9.2015 ma 12.10.201

7

7

Esitys tarjoajista

10 päivää

to 15.10.2015ke 28.10.2015

8

8

Päätösesitys tarjoajista ATK

5 päivää

to 29.10.2015ke 4.11.2015

9

9

Alustavan tarjouspyynnön aineisto

10 päivää

to 5.11.2015 ke 18.11.2015

10

10

Alustavan tarjouspyynnön hyväksyntä ATK

5 päivää

to 19.11.2015ke 25.11.2015

11

11

Alustavan tarjouspyynnön kääntäminen EN

5 päivää

to 26.11.2015ke 2.12.2015

12

12

Tarjousaika alustaville tarjouksille (14 pv.)

10 päivää

to 3.12.2015 ke 16.12.2015

13

13

Esitys neuvotteluihin osallistujista

5 päivää

to 17.12.2015ke 23.12.2015

14

14

Päätösesitys neuvotteluihin osallistujista ATK

5 päivää

to
ke
24.12.2015 30.12.2015

15

15

Valitusaika (14 pv.)

11 päivää

to 31.12.2015to 14.1.2016

15

16

16

Hankintaneuvottelut

14 päivää

to 31.12.2015ti 19.1.2016

16

17

17

Tarjouspyyntömateriaali, vaihe 2

30 päivää

ke 16.12.2015ti 26.1.2016

18

18

Aineiston hyväksyntä ATK, vaihe 2

5 päivää

ke 27.1.2016 ti 2.2.2016

19

19

Aineistön kääntäminen EN, vaihe 2

5 päivää

ke 3.2.2016 ti 9.2.2016

20

20

Tarjouskilpailun käynnistys

2 päivää

ke 10.2.2016 to 11.2.2016

20

21

21

Tarjousaika (14 pv.)

10 päivää

pe 12.2.2016 to 25.2.2016

21

22

22

Tarjousten käsittely

5 päivää

pe 26.2.2016 to 3.3.2016

23

23

Hankintaesitys ATK

5 päivää

pe 4.3.2016 to 10.3.2016

24

24

Hankintapäätös hallitus

5 päivää

pe 11.3.2016 to 17.3.2016

25

25

Valitusaika/ lakisääteinen odotusaika (21 pv.)

16 päivää

pe 18.3.2016 pe 8.4.2016

26

26

Hankintasopimus

5 päivää

ma 11.4.2016pe 15.4.2016

27

27

Jälki‐ilmoitus

2 päivää

ma 2.5.2016 ti 3.5.2016

28

28

29

29

183 päivää

ma 28.3.2016ke 7.12.2016

30

30

Suunnittelu

20 päivää

ma 28.3.2016pe 22.4.2016

31

31

Valmistus

138 päivää

ma 25.4.2016ke 2.11.2016

32

32

Koeajo‐ohjelma

20 päivää

to 3.11.2016 ke 30.11.2016

33

33

Vastaanotto

5 päivää

to 1.12.2016 ke 7.12.2016

34

34

35

35

5 päivää

to 8.12.2016 to 15.12.2016

36

36

Ensimmäisten optioveneiden tilaus

5 päivää

to 8.12.2016 ke 14.12.2016

37

37

Ensimmäisten optioveneiden valmistus alkaa

0 päivää

to 15.12.2016to 15.12.2016

Hankintamenettely

Ensimmäinen vene

Optioveneet

Projekti:
Hankinta_aikataulu MPA-2015 PV2
Päivämäärä: to 10.9.2015

Valmis

kuu elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu joulukuu tamm
303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3

ke 9.9.2015

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17
18
19

22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
35
36
15.12

Tehtävä

Projektin yhteenveto

Manuaalinen tehtävä

Vain aloitus

Määräpäivä

Jako

Passiivinen tehtävä

Vain kesto

Vain valmistumispäivä

Tilanne

Välitavoite

Passiivinen välitavoite

Manuaalinen yhteenvetokokoelma

Ulkoiset tehtävät

Manuaalinen edistyminen

Yhteenveto

Passiivinen yhteenveto

Manuaalinen yhteenveto

Ulkoinen välitavoite
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