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TARJOUSPYYNTÖ 13.6.2016 
 

Älykkäiden energiamittareiden testaus Iso Roobertinkadulla 
 
Green Building Council Finland pyytää tarjoustanne älykkäiden energiamittareiden ja energi-
ankulutuksen säätölaitteiden testauksesta Iso Roobertinkadulla.  
 
Älykkäiden energiamittareiden testaus on osa Ilmastokatu -hanketta, jonka yhtenä tavoittee-
na on vähentää Iso Roobertinkadun energiankulutusta 10 - 20 prosentilla.  
 
Toimeksiannon kuvaus 
Toteuttajan tehtävänä on testata erilaisia energiamittarointisysteemejä erilaisissa ki-
inteistöissä ja käyttäjäryhmillä asentamalla vähintään viiden eri toimittajan mittarit ki-
inteistöihin/huoneistoihin. Huoneistojen lukumäärä tarkennetaan projektin alettua, vähintään 
kuitenkin 10 kappaletta huoneistoja. Testauksen aikana kerätään käyttäjien kokemuksia eri 
systeemien käytöstä sekä verrataan mittareiden toimivuutta sekä kustannus / hyötysuhdetta. 
Mittarointisysteemit voivat olla älykkäitä sähkön ja lämmönkulutuksen seurannan välineitä ja 
kulutusta ohjaavia säätölaitteita. Työssä testataan vähintään viiden eri toimittajan ratkaisua. 
Työ suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä projektipäällikkö Lilli Linkolan kanssa.  

Työn tuloksen toteuttaja tekee tiiviin tietopaketin testatuista ratkaisuista ja antaa suosituksia 
eri ratkaisujen soveltuvuudesta eri tarpeisiin. Toteuttaja laatii myös n. 4 blogikirjoitusta, jotka 
julkaistaan ilmastokatu.fi sivustoilla.  
 
Työ suoritetaan syksyllä 2016. Valmistelut aloitetaan kun toteuttaja on valittu.   
 
Tilaaja rekrytoi kohdekiinteistöt ja huoneistot ja vastaa laitehankinoista.  
 
Mahdolliset lisätyöt 
Toteuttajan kanssa voidaan neuvotella mahdollisista lisätöistä. Lisätöinä olisi lisäblogien kir-
joittaminen ja energiankulutuksen mittareita ja säätölaitteita ja energiankulutustasäästäviä 
laitteita esittelevän pop-up -kaupan suunnittelu ja ylläpito Roballa ja Tikkurilassa. 
 
Työtä ohjaa projektipäällikkö Lilli Linkola Green Building Council Finlandista.  
 
Tarjouksen valintakriteerit 
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavilla kriteereillä: 

•   Kokonaishinta (painoarvo 30 %)  
•   Vastuuhenkilön käytännön kokemus energiamittarointi- ja säätöjärjestelmistä ja mah-

dollisesti niiden asennuksesta Arvioinnissa huomioidaan tarjouksessa tai sen liitteissä 
annettujen referenssien laadun ja lukumäärän perusteella ja vastuuhenkilön osaami-
sen ja koulutuksen perusteella (painoarvo 35 %) 

•   Hakijan viestinnällinen osaaminen. Arvioinnissa huomioidaan tarjouksessa tai sen liit-
teissä annettujen referenssien laadun ja lukumäärän perusteella ja vastuuhenkilön 
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osaamisen ja koulutuksen perusteella (painoarvo 35 %). 
 
Tarjoukseen sisällytettävät osiot 
 

•   Toimeksiannon toteutuksesta vastaava henkilö sekä kuvaus hänen osaamisestaan ja 
työkokemuksestaan vastaavista toimeksiannoista.  

•   Toimeksiannon kokonaishinta, alv. eriteltynä: 
•   Tuntihinta, alv. eriteltynä.  
•   Muut kulut (arvio) 

•   Tuntihinta jatkotöille, alv. eriteltynä. 
 

 
 
Luottamuksellisuus 
Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee kyseinen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite selke-
ästi termillä ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tarjouksen hinta ei ole ammatti- tai liikesalaisuus. Lii-
kesalaisuudeksi hyväksytään vain sellainen tieto, jota ei ole aiemmin julkistettu ja jonka pal-
jastumisesta aiheutuisi tarjoajalle vahinkoa. 
 
Rajaukset 
Green Building Council Finland pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tarjouk-
set tai hyväksyä vain osan tarjouksista.  
 
Sopimuksen syntyminen ja sopimuskausi        
Hankinnasta tehdään erillinen sopimus voittaneen tarjoajan kanssa. Sopimus ei synny tar-
jouksen hyväksymisellä eikä hyväksymistä koskevalla tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen 
hankintasopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuskausi on noin kolme kuukautta. 
 
Tarjouksen toimittaminen 
Tarjous tulee toimittaa kirjeitse / sähköpostilla 28.06.2016 mennessä: lilli.linkola@figbc.fi. 
Sähköpostin aihe-kenttään tulee selkeästi merkitä viite ”Tarjous”. Tarjoukset tulee olla voi-
massa 15.08.2016 asti. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
Lilli Linkola 
projektipäällikkö, Green Building Council Finland 
puh. 0500 917196, sp. lilli.linkola@figbc.fi 
 
 
 

 


