
  29.6.2022 

 
Kuntatekniikka 
PL | PB 3, 65101 Vaasa | Vasa 
Puh • Tfn +358 (0)6 325 1111 
etunimi.sukunimi@vaasa.fi 

Vastaukset kysymyksiin koskien 
tarjouspyyntöä:  
Pyörätallin lukitusjärjestelmä 

 
1. Kysymys 1 Tarjouspyynnön otsikko: "Vaasan kaupungin pyörätallin ovien 

lukitusjärjestelmä"  Eli pyydetäänkö tarjousta vain kulunhallinta ja avausratkaisusta? 
Eli tarjouksessa ei edellytetä nk. kombo kokonaisuutta (kulunhallinta kytkettynä 
varausjärjestelmään) ? Meillä on integraatiot varausjärjestelmien kanssa. 
 

Vastaus: 
 
Tarjousta pyydetään vain kulunhallinta- ja avausratkaisusta, mutta optiona voi tarjota 
varausjärjestelmän.  
 
 
 

2. Kysymys 2 "Sovelluksen on kuitenkin tarvittaessa olla yhteensopiva 
maksusovelluksien ja pyörätallipaikkojen mahdollisen varausärjestelmän kanssa 
mikäli jatkossa on ajankohtaista periä käyttäjiltä palvelumaksua tallin käytöstä. 
Maksua vaaditaessa tulisi vapaana ja varattuina olevien pyöräpaikkojen 
seuraaminen (varausjärjestelmä) olla osa sovelluksen palvelua. Tätä varten 
pyydämme tarjoajilta järjestelmää/ratkaisua, joka huomioisi mahdollisuuden 
lisätä tarvittaessa maksu- ja paikkavarausjärjestelmän sovellukseen sekä siiheen 
liittyvät mahdolliset asennukset pyörätelineisiin  " 
Haluaisimme tarkennusta lisäksi otteessa olevalle alleviivatulle lauseelle. Ymmärsin 
lauseen niin, että haluaisitte myöhemmin sellaisen ratkaisun, että sovelluksen kautta 
voisi selata vapaita pyöräpaikkoja- varata- maksaa ja avata. 
Olisiko tämä kaupungin omassa sovelluksessa... vai jonkin varausjärjestelmän omassa. 
Haluatteko tähän tarjoukseen jo ehdotusta kustannuksineen tällaisesta 
kokonaisuudesta vai, tiedon että onnistuu. 
Voitteko avata tuota alleviivattua lausetta? 
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Vastaus: 
 
Tarkoituksena olisi, että kaikki toimisi yhdessä sovelluksessa ja ratkaisu olisi mahdollisimman 
helppo ja joustava. Kyseinen hanke toimii niin sanotusti pilottina ja pyörätalli on alkuun ilmainen 
käyttäjille, joten maksu- ja paikkavarausjärjestelmän ajankohtaa ei vielä tiedetä.  
Tarjouksen voi laittaa optiona.  
 
 
 

3. Kysymys 3 Pyörätallin Assa Abloy Entrance System-liukuovien avaus tapahtuisi 
pääasiassa ovilukijalle mobiilisovelluksen kautta näytettävällä avaimella ja 
tarvittaessa fyysisellä kortilla tai PIN-koodilla. 
Tuleeko ensisijainen "avain" olemaan sovellus? Jos näin on, aina kun käyttäjät avaavat 
oven puhelimen sovelluksella vievät ne myös pääsykoodeja oville. Mutta jos 
pääsykoodi on ensisijainen avausratkaisu, tarvitsee meidän teknologialla oleva 
oviohjain Wifin tuen rinnalle. Mutta tässä pyörätalli kokonaisuudessa ei oikein Wifi 
yhteydet toimi ja siksi itse suosittelemme sovelluksella avausta. 
Pääsykoodin vieminen oville onnistuu ilman Wifiä, mutta se edellyttää sitä, että 
useimmat käyttäjät avaavat oven sovelluksella. 

 
Vastaus: 
 
Tarkoituksena on, että pyörätalli avataan sovelluksen avulla. PIN-koodi tai fyysinen kortti olisivat 
käytössä vain tarvittaessa. 
 
 

4. Kysymys 4 "Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tavaran ja / tai palvelun 
toimittamisesta aiheutuvat kulut. Näitä ovat mm. matka- ja majoituskustannukset, 
päivärahat, ylityökorvaukset sekä tarjousajan päättyessä voimassa olevat 
toimittajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta 
arvonlisäveroa. Hintavaraumia ei hyväksytä.” 
Lukkoliike aina asentaa laitteemme oville/kohteeseen? Halutaanko mukaan 
lukkoliikkeen asennusta? 

 
Vastaus: 
 
Lukkoliikkeen asennuksen tulee sisältyä tarjottuun kokonaishintaan. 
 


