Tarjouspyyntö tilausliikenteestä - Patikkakyyti
Pöytyän kunta pyytää tarjousta tilausliikenteestä reitillä Kuhankuono – Ylänne – Kuhankuono.

Hankinnan tausta ja tavoitteet
Pöytyä on 8500 asuakkaan aktiivinen kunta Varsinais-Suomessa. Pöytyän kunta on aloittanut
tulevaisuusmatkan tulevaisuuden esimerkkikunnaksi. Kunnassa on erittäin vahva kehittämisen
kulttuuri, johon kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet.
Kurjenrahkan kansallispuisto on merkittävä luontomatkailu kohde Varsinais-Suomessa. Föli
tekee ajalla 4.6. – 12.8.2018 liikennöinti kokeilun, jolloin paikallisliikenteellä pääsee Turun
kauppatorilta Kuhankuonolle. Kuhankuonon kautta Kurjenrahkan kävijöitä on ollut n. 40 000
vuodessa, Fölin kokeilun kautta kävijöiden määrän odotetaan kasvavan. Pöytyän kunta haluaa
hyödyntää tätä kävijä virtaa Yläneellä ja Luontokapinetissa.
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Kurjenrahkalta Yläneelle ja takaisin. Kuljetuksen kyytiin on mahdollista nousta/poistua reitin
varrella olevilla muilla linja-autopysäkeillä.

Hankinnan kohde
Hankinnan koskee tilausliikenteenä hoidettavaa reittiä Kuhankuono – Yläne tori – Luotokapinetti
ja Luotokapinetti – Yläne tori – Kuhankuono. Reittiä ajetaan ajalla 4.6.2018 – 12.8.2018
keskiviikkoisin ja lauantaisin, kerran suuntaan.
Alustava aikataulu, perustuen Fölin aikatauluihin Turku – Kuhakuono – Turku
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Optio reitti:
Option tarkoitus on mahdollistaa Riihikoskelaisten asiointi Yläneellä / Kurjenrahkalla.
Aamupäivä (keskiviikko, lauantai), ennen yllä olevan reitin ajoa: Riihikosken keskusta - >
Yläneen keskusta
Iltapäivä (keskiviikko, lauantai), yllä olevan reitin ajon jälkeen: Yläneen keskusta -> Riihikosken
keskusta

Raportointi
Liikennöitsijän tulee pitää kirjaa matkustajamääristä reitillä. Raportti tulee tehdä päivä ja reitti
kohtaisesti. Raportti tulee toimittaa kuukausittain, seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja
hankinta-asetusta (614/2007). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.
Tarjoajaa pyydetään toimittamaan liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot erillisenä
liitteenä merkinnällä ”ei julkinen”. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan Julkisuuslain (621/1999)
nojalla. Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia.

Tarjous
Tarjouksessa tulee ilmoittaa reittikohtaisesti kilometrihinnat, joilla liikennöitsijä sitoutuu
hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin. Hinnan tulee olla kiinteä ajalla 4.6. – 12.8.2018.
Tarjousta pyydetään kahdelle eri autokoolle.
vähintään 19 paikkainen pikkubussi
vähintään 30 paikkainen linja-auto
Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös käytettävä kalusto reitille.
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverollisina.

Tarjousten käsittely
Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana
saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen.
Tarjousten käsittely suoritetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
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2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaisesti. Liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, ja olla
hoitanut velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaassaan edellytetyt verot, sosiaaliturvamaksut
sekä eläkevakuutusmaksut, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä.
Liikennöitsijällä tulee tarjousta jättäessään olla voimassa oleva, ostoliikenteen harjoittamiseen
oikeuttava lupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä
liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa vahingoista, joita
ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta kesken sopimuskauden.
Lainsäädännön muuttuessa edellytetään kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaista lupaa
tai oikeutta tarjouspyynnön mukaisen ostoliikenteen harjoittamiseen.
Tarjoajan sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle noudatetaan julkisista hankin-noista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 80–81 §:n säännöksiä.
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Tarjousten vertailu
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään
vertailuun. Tarjouskilpailun valintaperusteena on halvin hinta.
Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupalliset ja muut sopimusehdot
Kuljetusten laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain. Maksuehto on 14 päivää laskun
saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 633/1998 4 §:n mukainen.
Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan matkustajatilastot sekä osallistumaan veloituksetta
yhteistyötapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.

Alihankkijan käyttäminen
Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä
liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan.
Alihankinnan osuus toimeksiannon suorittamisessa voi olla enintään 30 % sopimuksen arvosta.
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Tiedot tarjoajasta
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, ja jos kysymys on oikeushenkilöstä,
liikenteestä vastaavan henkilön nimi.
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta
2) Todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (verovelkatodistus)
3) Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos
liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä
4) Tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus, tai Suomen ulkopuolelle
sijoittuvien yritysten osalta vastaavat, sijoittumismaan järjestelmien mukaiset tiedot (tiedot
ovat Suomessa tulostettavissa internet-sivulta: www.ytj.fi)
5) Todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta
6) Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot ja selvitykset
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pyytämällä tarjouskilpailun voittajalta selvitystä kyseisen lain piiriin kuuluvista asioista ennen
hankintasopimuksen allekirjoittamista.
Liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan selvittämismenettelystä
(Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002), sekä noudattamaan
toiminnassaan 25.5.2018 voimaan astuvaa Euroopan unionin tietosuoja-asetusta (679/2016) ja
muuta tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto
Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä
viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut
vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.
Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hankina kohde esitetyn
tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset täyttävää. Kuljetukset tulee hoitaa linja-auto- tai
taksikalustolla tarjouspyynnön hankinnan kohde / tarjous edellytettyjen henkilömäärien
mukaisesti.
Tarjouksessa tulee esittää tiedot käytettävistä ja/tai hankittavista autoista.
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Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuksen syntyminen
Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös, joka perustuu tällä tarjouspyynnöllä saatujen
tarjousten vertailuun. Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille.
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
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Sopimuskausi
Sopimuskausi on 4.6.2018 – 12.8.2018

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ja hankinnan muut ehdot
1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö (liitteineen)
3. Yleiset sopimusehdot
4. Tarjous
Mahdollisissa sopimuksen tulkintatilanteissa pätee ensin sopimuksen sanamuoto ja sen jälkeen
edellä luetellut asiakirjat järjestyksessä.

Tarjouksen voimassaoloaika ja jättäminen
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään 3 kuukautta tarjousajan päättymisestä.
Tarjous tulee jättää Pöytyän kuntaan 27.4.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen
antti.aaltonen@poytya.fi. Sähköpostiin merkitään tunnus "Patikkakyyti tarjous".
Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjousta koskevat kysymykset
Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on jätettävä 19.4.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen antti.aaltonen@poytya.fi. Kysymykset tulee esittää suomen kielellä ja sähköpostin otsikoksi tulee laittaa ”Patikkakyyti kysymykset”.
Kysymyksiin vastataan kunnan verkkosivuilla viimeistään 23.4.2018
http://www.poytya.fi/index.php?sivu=tarjouspyynnoet

Pöytyällä 11.4.2018
Antti Aaltonen
tulevaisuusjohtaja
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