Lisäkirje 2. koskien tarjouspyyntöä:
”TARJOUSPYYNTÖ ALUSTAVIN TIEDOIN VÄLIAIKAISTEN OPETUS- JA
KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMISESTA”
Täydennys tarjouspyyntöön:
Tarjoajien tulee esittää luonnokset vähintään asemapiirroksesta, pohjapiirroksesta,
julkisivuista ja leikkaus sekä rakennetyypit, laite- ja varusteluettelot ja pinnoitemateriaalit.

Tarjoajien kysymyksiä ja tilaajan vastaukset:
Lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön:
1. Riittääkö tilojen sisäkorkeudeksi 2540mm ja mikä on vaadittu minimikorkeus?
TV:
Ei riitä, luokkatilojen minimikorkeuden tulee olla 2700mm, ruokalatilan
minimikorkeudeksi riittää 2500mm.
2. Sijoitetaanko Koskenkorvan koulun optiona tarjottavat 3 luokkaa toiseen kerrokseen,
jolloin tarvitaan myös portaat ja tasanne kaiteineen?
TV:
Tarjoajien tulee esittää tilojen sijoittuminen tontille.
3. Tarjouspyynnössä mainitaan 2 kpl WC-tiloja jokaisen luokan läheisyyteen. Tarvitaanko
siis 6 luokan tiloihin 12 kpl WC:tä vai riittääkö yleisesti käytettävä periaate 1 kpl WC/15
henkilöä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi 5 kpl, joista yksi on inva-WC?
TV:
WC-tiloja (WC + Inva-WC) tulee huomioida käyttötarkoitukseen tarvittava
vähimmäismäärä. Tarjoajan ammattitaitoisen ja koulurakennuksen asettamien
suunnittelijan pätevyysvaatimuksien mukaisen suunnittelijan tulee osata huomioida
tarvittavat wc-tilojen määrä.
4. Tarjotaanko optiona tarjottavien 3 luokan yhteyteen myös pienryhmätiloja ja varastoja?
TV:
Kyllä.
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5. Tarvitaanko luokkiin ja/tai käytävälle vesipisteitä (käsienpesualtaat)?
TV:
Tarvitaan.
6. Mikä on ruokailutiloissa oppilaiden (70 hlö) lisäksi samanaikaisesti olevien opettajien ja
muun henkilökunnan lukumäärä?
TV:
10 henkilöä.
7. Mitkä ovat tarjottavat ruokailutilan ja jakelukeittiön varusteet ja laitteet; luettelo näistä?
TV:
Tarjoajan tulee esittää jakelukeittiön varuste- ja laiteluettelo. Tarjoajan ammattitaitoisen
ja koulurakennuksen asettamien suunnittelijan pätevyysvaatimuksien mukaisen
suunnittelijan tulee osata huomioida tarvittavat laitteet ja varusteet.
8. Tarjouspyynnössä puhutaan ruokailutiloista, mutta tarjouspyynnössä maininta että:
”Toimitukseen sisältyy kiintokalusteet ja -varusteet, tilaaja hankkii irtokalusteet
Valmistuskeittiölaitteet sisältyvät toimitukseen. ”
9. Kumpaa tässä tarjouspyynnössä tarkoitatte valmistuskeittiötä vai ruokailutilaa. Vai onko
tarkoitus että tiloihin tulisi jakelukeittiö?
TV:
Korjaus: Ruokailutilan irtokalusteet sisältyvät toimitukseen. Valmistuskeittiölaitteita ei
sisälly toimitukseen. Valmistuskeittiö on Koskenkorvan koulun yhteydessä ja tilaaja
vastaa valmistuskeittiön edellyttämistä mahdollisista muutostöistä. Ruokailutilan
yhteyteen tulee siis huomioida jakelukeittiö lisäkirjeen 1. kohdan 7. mukaisesti.
10. Voiko varsinaisessa väistötilarakennuksessa olla vaatimusten mukaisten pienryhmätilojen
sijasta/lisäksi 1-2 kpl noin 7 m² kokoisia pienryhmätiloja?
TV:
7m2 koppi riittää varastotilaksi, mutta ei pienryhmätilaksi.
11. Voiko optiona tarjottavassa väistötilarakennuksessa olla 1-2 kpl alle 54 m² kokoisia
opetustiloja?
TV:
Optiona tarjottavan väistötilan luokkakoon tulee olla vähintään 54m2, kuten
tarjouspyynnössä on luokkien vähimmäiskooksi ilmoitettu.
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