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TARJOUSPYYNTÖ
9.3.2017

Mynämäen kunnan koulukuljetukset
Tarjouskilpailu koskee lukuvuoden 2017-2018 (15.8.2017 – 2.6.2018) Mynämäen kunnan
koulukuljetusta tilausajona Kustavintien Y-tien risteyksestä Huolin kautta Mynämäen
linja-autoasemalle liitteenä olevan ajoreitin (13,1 km) mukaan (liite 1). Koulupäiviä
lukuvuonna on yhteensä 188.
Aamulähtö Y-tien risteyksestä klo 7.45 (Mynämäki n. klo 8.10)
Iltapäivälähtö Mynämäen linja-autoasemalta klo 14.40 (Y-tien risteys n. klo 15.00)

1 Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat:
Koulukuljetukset matkustajaluettelon mukaan (n. 30 henkilöä), paluukuljetuksessa
vähemmän.
Koulukuljetukset ajetaan koulun työpäivinä koulun hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman
mukaisesti.
Jos palveluntuottaja käyttää alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osa
sopimuksesta hoidetaan alihankintana.
Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa työstä ja palvelun laadusta kuin omastaan.
Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.
Valittu palveluntuottaja osallistuu tarvittaessa kuljetusreittien suunnitteluun yhteistyössä
hankintayksikön kanssa.

2 Hankintamenettely
Tilaajan näkemyksen mukaan hankinnan arvo jää alle hankintalain kansallisen kynnysarvon.

3 Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset
Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut
vaatimukset.
Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai ei anna määräajassa
pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa
täydentämään tai täsmentämään tarjoajan kelpoisuuteen liittyviä tietoja tai asiakirjoja.

Tarjouksen jättämällä palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa Liikenneja viestintäministeriön asetusta (553/2006) koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta
ja turvallisuusjärjestelyistä koko sopimuskauden ajan.
3.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset
Palvelun tarjoajalla tulee olla riittävät edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.
Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.
Tarjoajan on toimitettava vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi kunkin vaatimuksen
yhteydessä mainittu selvitys. Vastaavat selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös
mahdollisten alihankkijoiden osalta.
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden
toimituspäivästä laskettuna.
3.1.1 Vaatimus 1
Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta.
Tarjoukseen liitettävät selvitykset:
- veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
- työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että tilaajalla on tieto
palveluntuottajan voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta.
3.1.2 Vaatimus 2
Tarjoaja sitoutuu noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä (504/2002). Tarjoaja vastaa siitä, että rikosrekisteriotteet tarkastetaan
alaikäisten kuljetuksia hoitavien kuljettajien osalta.
3.1.3 Vaatimus 3
Tarjoaja vakuuttaa että se on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää
rekisteröitymistä.
Valitun palveluntuottajan tulee toimittaa pyydettäessä todistukset em.
rekisterimerkinnöistä. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan
todistukset erikseen sovittuina aikoina.
3.1.4 Vaatimus 4
Palveluntuottaja vastaa toiminnastaan tilaajalle aiheutuvasta vahingosta ja huolehtii

korvauksen turvaamisesta alalla tavanomaisilla vakuutuksilla.
3.1.5 Vaatimus 5
Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan
suorittamiseen.
3.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset
Palveluntuottajalla tulee olla sopimuskauden ajan voimassa oleva lupa tarjotun palvelun
harjoittamiseen. Tarjoukseen tulee liittää jäljennös joukkoliikenne- tai taksiluvasta.
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu
rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla.
Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä
selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.
3.2.1 Kalustovaatimukset
Palveluun käytettävän auton on oltava ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan
asianmukainen. Kaikilla reiteillä jokaisella matkustajalla tulee olla oma istumapaikka ja
turvavyöt.
Palveluun käytettävässä autossa tulee olla asennettuna alkolukko sopimuskauden alkuun
mennessä (laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa, 1110/2010).
Todisteeksi tästä on toimitettava rekisteriote tai kirjallinen, valtuutetun asentajan todistus
alkolukon asentamisesta kyseiseen autoon.
3.2.2 Kuljetushenkilöstöä koskevat vaatimukset
- kuljettajan on kohdeltava asiakkaita asiallisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti sekä ottaa
huomioon kunkin asiakkaan erityiset tarpeet
- kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen ja hänellä tulee olla kuljettamansa ajoneuvon
luokkaa vastaava ajo-oikeus
- kuljettajalla tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen taito
- kuljettajan pukeutumisen on oltava asianmukaista

4 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset
Suomenkielinen tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella
(liite 2). Tarjotun palvelun ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön
vaatimukset. Tarjous ei saa olla ehdollinen.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen
liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä
jättöpäivästä laskettuna.

Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos
tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

5 Tarjoushinnat
Tarjottu kilometrihinta tulee ilmoittaa tarjousliitteessä kahden desimaalin tarkkuudella
arvonlisäverottomana €/km.
Tarjoushinnan tulee sisältää koululaisten urheiluvälineiden kuljettamisen ilman eri
korvausta.
Muita korvauksia, laskutus- ym. lisiä, ei hyväksytä.

6 Maksuehto
Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua
hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko korkolain mukaan.

7 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu
7.1 Tarjousten käsittely
Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan.
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään
3. Tarjousten hintavertailu
-tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai
olosuhteet tai liikenteenjärjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
7.2 Valintakriteerit
Valintakriteerinä on halvin hinta.

8. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen
Hankintapäätös annetaan kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny
hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

9 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä:
1.
2.
3.
4.

Sopimus
Tarjouspyyntö liitteineen
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut
Tarjous liitteineen

10 Asiakirjojen julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat
pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen.
Tarjoukset tulisi laatia siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia.
Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne
lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Hinta ei ole liike- tai
ammattisalaisuus.

11 Laskutus
Laskutus tapahtuu toteuman mukaisesti perustuen sovittuun reittiin. Lasku toimitetaan
kuukauden laskutusvälillä. Tarkempi laskutuskäytäntö sovitaan tilaajan kanssa erikseen.
Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä.

12 Muut ehdot
Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE
2014 Palvelut, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.

13 Sopimus
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa ajalle 15.8.2017
-2.6.2018. Sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä (liite 4).
Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos kunnan hankintapäätös kumotaan
hankinnasta tehdyn valituksen johdosta ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä
keskeytettävä. Tässä tapauksessa kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta
vahingonkorvaukseen.

14 Hankintaan liittyvät kysymykset
Hankintaan liittyvät lisäkysymykset tulee toimittaa 24.3.2016 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen kunta@mynamaki.fi. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Viestin
otsikkoon merkintä ”Lisätietopyyntö: koulukuljetukset”.
Lisätietoja ei voida antaa puhelimitse.
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka
lähetetään kaikille tarjouspyynnön saajille sähköpostitse viikolla 13.

15 Tarjouksen toimitusosoite
Sitova suomenkielinen tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjeitse viimeistään 5.4.2017 klo
14.00 mennessä osoitteeseen:
Mynämäen kunta, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki
Kuoreen merkintä "Tarjous: koulukuljetukset”.

Mynämäki 9.3.2017
Laura Päiviö-Häkämies
kasvatus- ja sivistysjohtaja
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Liite 2 Tarjouslomake
Liite 3 Sopimusluonnos

